Oodi, versio 3.2. Asennetaan tuotantokantaan 14.-15.6. 2011
Muutoksia:
WinOodi
1. Poistettu käytöstä ylimääräiset hylkäyksen syyt ’Osanottorajoitus’ ja ’Hyväksytty toiseen ryhmään’.
Hylkäyksen syyt eivät ole enää lisättävissä opintokohteille eivätkä opetustapahtumille. Näihin ei ole
liittynyt mitään toiminnallisuutta, joten muutos näkyy ainoastaan lyhentyneenä Hylkäysten syyt –
listana.
2. Laajuuksilla painotetun keskiarvon laskentaa on muutettu; Arvostele-painike ikkunassa
’Kokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen’ ja Arvostele valitut –painike ikkunassa
’Kokonaisuuden koostaminen automaattisesti’. Painotettu keskiarvo lasketaan uudessa versiossa 3.2
opintopisteillä painotettuna ja arvosana päätellään sen perusteella. Aiemmin keskiarvo laskettiin sekä
opintopisteillä että opintoviikoilla painotettuna ja järjestelmä asetti opinnolle paremman keskiarvon
ja arvosanan ja käyttäjän vastuulle jäi tarvittaessa korjata oikeat arvot opinnolle.
WebOodi
1. Poistettu käytöstä ylimääräiset hylkäyksen syyt ’Osanottorajoitus’ ja ’Hyväksytty toiseen ryhmään’.
Hylkäyksen syyt eivät ole enää lisättävissä opintokohteille eivätkä opetustapahtumille. Näihin ei ole
liittynyt mitään toiminnallisuutta, joten muutos näkyy ainoastaan lyhentyneenä Hylkäysten syyt –
listana.

2. WebOodin, OpeOodin ja OodiHopsin opiskelijahakuja on yhtenäistetty ja lisätty uusia hakuehtoja.
Opiskelijoiden hakunäytöille on lisätty painike ’Laajennettu haku, jolla käyttäjä saa halutessaan
näkyviin lisää hakuehtoja:
 Opinto-oikeuden kattavuus: ylempi tai alempi tutkinto jne. käytössä olevat kattavuudet
 Opinto-oikeuden voimassaolo: valitaan, haetaanko vain voimassaolevat (oletus) tai vain ei
voimassaolevat tai molemmat
 Opinto-oikeuden laatu / asema, ensisijaisuus jne. käytössä olevat arvot
 Onko valmistunut opinto-oikeudesta: Kyllä tai Ei (ei kannata käyttää OY:ssa)
 Opinto-oikeuden opintokohde, jotta opiskelijoita voisi hakea esim. koulutusohjelmittain tai tutkintoohjelmittain tai pääaineittain (hyödynnetään opintokohteen haku -näyttöä)
* Onko opintokohde pääaine vain ei
 Opinto-oikeuden alkamispäivä aikavälihakuna (esim. dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)
 Opinto-oikeuden (haku-) kiintiö
Lisäksi HOPSin puolen hauissa:
 Hopsin tila: Hyväksytty, ensisijainen jne.

3. WebOodin tekstieditori on päivitetty (T- ja W- laatikoiden kautta ei tarvitse tuoda tekstiä). Myös
opasraportteihin on tulossa pieniä muutoksia. Tekstieditoria käytetään erityisen paljon OpasOodissa.

4. PalauteOodi: Rajattu opiskelijakohtaisen palautteen taustatietojen (mm. sukupuoli,
pääaine/koulutusohjelma) näkymistä opettajille.
5. OodiHops:
 Tutkintorakennepohjille on toteutettu erillinen kooste-näyttö, jossa esitetään tutkintorakennepohja
avonaisena tutkintorakenteen tietojen kanssa.
 Useita muita korjauksia ja muutoksia. Koska OodiHops ei ole OY:ssa vielä käytössä, muutoksia ei
listata tässä.

