Sivuaineinfo KTK:n
opiskelijoille
Kevät 2020, info 31.1.2020

INFON KULKU
1. Muiden tiedekuntien
sivuainetarjonta 2020-2021
-OyKKK
-HuTK
-LuTK
-Tuotantotalous ja kemia
2. KTK:n sivuainehaku ja
haettavat sivuaineet keväällä
2020
Oulun yliopisto

Millä perusteella
valitsen
sivuaineen?

‒ Henkilökohtaisen osaamisen
rakentaminen
‒ Suosikkiaine vai kehittämisen paikka?
‒ Työelämärelevanssi, tutustu esimerkiksi
haettaviin työpaikkoihin ja kysele
alumneilta/työelämässä olevilta.
‒ Mitä voi opiskella myöhemminkin –
jatkuva oppiminen ja tutkinnon
täydentäminen
‒ Mitä muuta?
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Oulun yliopisto

Monialainen
yliopisto tarjoaa
paljon
mahdollisuuksia

‒ https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineo
pinnot (Sivut eivät täysin ajantasalla.)
‒ Tulevaisuudessa opinnot löytynevät
PEPISTÄ
‒ Katso erilliset esitykset ja tutustu itse
muuhun yliopiston tarjontaan.

‒ Vaihdossa suoritettu
sivuainekokonaisuus tai ”Exchange
Studies in X”
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Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden
tiedekunnan sivuainehaku
Kevät 2020, info 31.1.2020

Yleistä hausta
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‒

https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot

‒

Kaikkien sivuaineiden haku yhtä aikaa, haussa toteutetaan
yksi hakukierros

‒

Kaikki hakemukset käsitellään samoilla periaatteilla. Pitkissä
sivuaineissa omat perusteet.

‒

Sivuaineiden sisällöistä ja markkinoinnista vastaavat
sivuaineiden vastuuhenkilöt ja opettajat, kysele rohkeasti!

‒

Vko 8 ja 9 markkinointia OLOn kahvion läheisyydessä

‒

Tutkinnoissa eri määrät vapaita sivuaineita tai tutkintoon
kuuluvia sivuaineita. Riippuu myös aloitusvuodesta.
* Luko ja Vaka 5v. 2 sivuainetta
* Erkka ja Kako/Kapsy 3 sivuainetta
* Muko (3. vsk. Omaopetunti/ info), KK 0/1 + KM 0/1

‒

N. 350-500 hakijaa vuosittain

‒

Tarkista oman tutkintosi sivuaineen ajoitus
tutkintorakenteesta (Esim. lukolla 3.vsk. ja 4.vsk.)

‒

Kelpoisuuden tuottavat opinnot on haettu pääsääntöisesti
maisterivaiheen sivuaineeksi, mutta pikkuhiljaa siirrytään
siihen, että ne haetaan jo. 3.vsk:lle ja suoritetaan yhteensä
KK- ja KM-tutkintoihin.
* Pitkät sivuaineet lasketaan tiedekunnan tarjoamiksi
sivuaineiksi ja lasketaan 2 saaduksi sivuaineeksi tästä
keväästä eteenpäin.

Oulun yliopisto

Yleistä hausta

‒ Ryhmän minimikoko on 16. Ryhmiin
sijoitetaan 22 opiskelijaa, mikäli hakijoita
on riittävästi
‒ Ryhmämääristä tehdään päätös
hakukierroksen päätyttyä.
‒ Vapaiden sivuaineiden ja muiden
tiedekuntien sivuaineiden tekeminen ei
heikennä mahdollisuuksia saada
sivuaineita KTK:sta ainakaan tällä
hetkellä. Tavoitteena kuitenkin, että
opiskelija suorittaa opinnot tavoiteajassa
3 + 2 vuotta.
‒ Sivuaineen saanti määräytyy opiskelijan
hakuhetkellä ensisijaisen
tutkintorakenteen mukaisesti.
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Oulun yliopisto

Lukuvuodelle
2020-2021
sivuainehaussa
haettavat
sivuaineet

8

6.2.2020

Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti

Uusiakin sivuaineita on tulossa. Tutustu tarjontaan ja kysele
opettajilta.

‒

Draamakasvatus 25 op, Hannu Heikkinen

‒

Digital Technologies in Teaching and Learning (Digitaalinen
teknologia opetuksessa ja oppimisessa) 25 op, Essi Vuopala

‒

Erityispedagogiikka 25 op, Marko Kielinen

‒

Esi- ja alkuopetus 25 op, Taina Kyrönlampi

‒

Kuvataidekasvatus 25 op, Tapio Tenhu

‒

Lasten kulttuuri 25 op, Jaana Juutinen, Jaakko Moilanen

‒

Liikunta 25 op, Ari Rahikkala

‒

Musiikki 25 op, Marja Ervasti

‒

STEAM 25 op (myös 35 op kokonaisuus tulossa vuoden
päästä), Jari Laru

‒

Tekninen työ/teknologia 25 op, Jaakko Nykänen

‒

Tekstiilityö/teknologia 25 op, Leena Hartikka

-

Mikäli olet kiinnostunut tekemään käsityön kokonaisuuden, joka sisältää molempia em. sivuaineista,
valitse sivuaine, joka kiinnostaa enemmän. Sen lisäksi valitse lomakkeesta kohta ”Olisin kiinnostunut
tekemään käsityön kokonaisuuden, joka sisältää molempien käsitöiden opintojaksoja.” Mahdollisuutta
selvitellään haun jälkeen.

-

Terveystiedon perusopinnot 25 op avoimen toteutuksena
Terveystiedon aineopinnot 35 op avoimen toteutuksena
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op avoimen toteutuksena

‒

(Punaiset merkinnät tehty 31.1.2020 infon jälkeen.)

Oulun yliopisto

Erikseen
haettavat/pitkät
tiedekunnan
sivuaineet
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‒ A251101 Opettajan pedagogiset opinnot 60
op (kakon ja kapsyn opiskelijat)
‒ Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60
op
* MUKOn opiskelijoille 3 paikkaa ja
* ERKAn opiskelijoille 17 paikkaa,
* VAKAn opiskelijoille 5 paikkaa
‒ Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 75
op
* ERKAN opiskelijoille 3 paikkaa
* LUKON (sis. ITEn) ja MUKON opiskelijoille
yht. 3 paikkaa
‒ Musiikkikasvatuksen opetettavan aineen
kokonaisuus 60 op
* luokanopettajaopiskelijat (ei mukana KTK:n
sivuainehaussa/erillinen haku päävalinnan
yhteydessä)
‒ Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 40 op
* 10 paikkaa LUKO (sis. ITEn)
Oulun yliopisto

KTK:n
sivuaineet
avoimen
yliopiston
toteutuksena
2020-2021
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-

Terveystiedon perusopinnot ja
aineopinnot jatkossakin tarjolla.

-

Koko tarjonta ja mahdolliset kiintiöt
tulevat tietoon myöhemmin.

-

Tutkintoon kuuluvia opintoja jatkossakin
mahdollisuus tehdä ilmaiseksi.

-

Tarkoitus muokata suoritusoikeutta niin,
että opinnot tulee olla HOPSiin kuuluvia
opintoja ja ne lasketaan jatkossa
tiedekunnan tarjoamiksi sivuaineiksi
(syksystä 2020 alkaen suoritettavat
opinnot)
→ Tavoitteena opiskelijoiden
tavoiteajassa valmistuminen.

-

31.1. jälkeen tullut tieto: Terveystietoa ja
avoimen erkkaa haetaan jo
sivuainehaussa!
Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden
tiedekunnan
vapaat sivuaineet

‒ A250507 Education for Intercultural
Competencies 25 op
‒ A250511 Education in Transition 25 op
‒ A250603 Psykologian perusopinnot 25 op
‒ A250604 Psykologian aineopinnot 35 op

‒ A211401 Sosiologian perusopinnot 25 op
‒ A211402 Sosiologian aineopinnot 35 op
‒ A212901 Sukupuolentutkimus, perusopinnot
25 op
‒ A212902 Sukupuolentutkimus, aineopinnot
35 op
‒ Vapaiden sivuaineiden opintojaksoille
kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija voi
ilmoittautua suoraan WebOodissa
lukuvuoden aikana. Tarkista aina yksittäisen
opintojakson ilmoittautumisaika!
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Oulun yliopisto

Hakuprosessi ja aikataulu
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‒

Sivuaineinfo pe 31.01.20 klo 14-16 salissa L3 ja ti
19.2. klo 15-16 salissa L2.

‒

Sivuainehaku järjestetään 10.2.-1.3.2020 Webropollomakkeella

‒

Sivuaineiden mainonta vko 8 ja 9.

‒

Opiskelija voi hakea sivuainetta ainoastaan
hakuaikana, myöhästyneitä hakemuksia ei
huomioida.

‒

Haussa numeroidaan KOLME haettavaa sivuainetta ja
lisäksi voi hakea vielä pitkiin sivuaineisiin.

‒

Sivuainehaun tulokset julkaistaan huhtikuun aikana
Opiskelijalle verkkosivuston KTK:n sivuainesivuilla.

‒

Opiskelija vastaanottaa sivuainepaikan 17.5.2020
mennessä WebOodissa. Oodin ilmoittautumalla
opiskelija vahvistaa paikkansa sivuaineessa.

‒

Mahdollisesti tyhjäksi jäävät paikat täytetään kesän
2020 aikana siirto-opiskelijoilla ja maisterivaiheen
uusilla opiskelijoilla, jotka tarvitsevat sivuaineen sekä
elo-/syyskuussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana
ilmoittautumisjärjestyksessä ensisijaisesti niistä
opiskelijoista, jotka tarvitsevat sivuaineen. Asiasta
tiedotetaan elo-/syyskuussa opiskelijoita,
ilmoittautuminen osoitteeseen
study.education(at)oulu.fi.
Oulun yliopisto

Sivuainehaussa
mukana olevien
sivuaineiden
hakemisesta

‒ Opiskelija hakee kolmea toivomaansa
sivuainetta, numeroiden sivuaineet 1-3
toivomaansa järjestelykseen.
‒ Samalla lomakkeella haetaan kaikkia
haettavia sivuaineita.
‒ Opiskelijan tehtävänä on tutustua
sivuainehaun valintakriteereihin ja
velvoitteisiin ja liittää hakulomakkeeseen
PDF-tiedostona opintosuoritusote ja
muut vaadittavat liitteet.
‒ Puutteelliset hakemukset jätetään
huomiotta sivuainehaussa.
‒ Sivuainehakemus on sitova.
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Oulun yliopisto

Valintakriteerit
Sivuainehaussa noudatetaan haettavien perusopintojen (25 op) kohdalla seuraavia valintakriteereitä
1. sivuaineiden ensisijaisuus (opiskelijan ilmoittaman järjestyksen mukaan)
2. aiemmin kasvatustieteiden tiedekunnassa saadut/aloitetut/suoritetut sivuaineet
3. opinnoissa eteneminen ja aloitusvuosi (opintopisteissä huomioidaan hakukierroksen alkuun mennessä
kirjautuneet tutkintoon kuuluvat pääaineen perus-, aine- ja syventävät opinnot/opintopisteet).
Varhaiskasvatuksen lisäkoulutuksen opiskelijoille lyhyemmällä tutkintoajalla suhteutetaan opinnot
perustutkinnon toiseen opiskeluvuoteen.
4. Tutkintoon kuuluvien opintojen yhteispistemäärää katsotaan, jos pääaineen opintopistemäärä ei tuota
eroa hakijoiden välillä.

Esim. Mikäli ensimmäisellä sijalla 1. sivuainettaan hakevia hakijoita on yli ryhmämäärän, etusijalle asettuvat
opinnoissaan edistyneimmät. Jos järjestystä ei voida asettaa niin vanhempi vuosikurssi menee edelle.
Sivuainevalinnassa järjestyksen edelle voi mennä opiskelija, joka hakee ensimmäistä sivuainettaan 2. tai 3.
sijalla (ei saa 1./2. haluamaansa sivuainetta).
Huom! Etusija joihinkin sivuaineisiin sivuainehaussa on poistettu luokanopettajaopiskelijoilta ja
varhaiskasvatuksen opiskelijoilta kevään 2020 hausta alkaen.
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Oulun yliopisto

Hakulomakkeen
täyttäminen

‒ Lue ja täytä lomake huolella!
‒ Tarkista opintojesi tilanne Oodista
(suoritukset tai hops).
‒ Tarkista opintopisteet, onko pisteet
oikeissa paikoissa suhteessa
tutkintorakenteeseen.
‒ Tilaa sähköinen opintosuoritusote
liitteeksi: 1. kirjaudu weboodiin
opiskelijatunnuksilla 2. valitse
TYÖKALUT 3. luo opintosuoritusote 4.
tallenna pdf ja liitä hakemukseen.
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Oulun yliopisto

Erilliset valintaperusteet
kelpoisuuden tuottaviin
sivuaineisiin
Kevät 2020, info 31.1.2020

Mitä on tarjolla?
1. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kakon ja kapsyn opiskelijat)
• Ryhmäkoko 16-22
• Haku sivuainelomakkeella
2. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
• MUKOn opiskelijat 3 paikkaa
• ERKAn opiskelijoille 17 paikkaa,
• VAKAn opiskelijat 5 paikkaa
• Haku sivuainelomakkeella
3. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 75 op
• ERKAN opiskelijat 3 paikkaa
• LUKON ja MUKON opiskelijat yhteensä 3 paikkaa
• Haku sivuainelomakkeella
4. Musiikkikasvatuksen opetettavan aineen kokonaisuus 60 op
• luokanopettajaopiskelijat
• Erillinen haku opintopolussa, hakuaika 16.-30.3.2020
5. Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 40 op
• 10 paikkaa LUKO (sis. ITEn)
• Erillinen haku opintopolussa, hakuaika 10.2.2020-2.3.2020 klo 15.
6. Kuvataiteen sivuaineopinnot Lapin yliopistossa
• Hakulomake ja ohjeet https://www.oulu.fi/opiskelijalle/sivuaineopinnot#6193
• Enintään 3 paikkaa lukolaisille, 2 mukolaisille
• Erillinen haku Lapin ohjeiden mukaisesti 16.4. klo 15 mennessä.
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Oulun yliopisto

Yleistä pitkien sivuaineiden hakuun
liittyen
• Erillisiin opintoihin vaaditaan opinto-oikeus kasvatustieteen maisterin tutkintoon.
• Opinnot täytyy aloittaa lukuvuoden 2020-2021 alkaessa/ aikana.
• Opiskelija hakee kelpoisuuden tuottavaa sivuainetta sivuainehaussa Webropol-lomakkeella/
erikseen ilmoitetulla tavalla.
• Lomakkeen liitteeksi tulee laittaa virallinen opintosuoritusote (pdf) ja tarvittaessa selvitys
puuttuvista kandidaatin tutkinnon opinnoista. Selvityksessä täytyy olla kaikki kandidaatin
tutkinnosta puuttuvat opintojaksot ja niiden suorittamis-/valmistumisajankohta. Puutteellisia
hakemuksia ei huomioida valinnassa.
o Mikäli erityispedagogiikan pääaineopiskelija on luopumassa kandidaatin tutkintooikeudesta, tulee hänen ilmoittaa opintojen keskeneräisyys niiden opintojen osalta, joita
häneltä vaaditaan.
• Mikäli opiskelija tulee valituksi näihin opintoihin, hän menettää paikkansa lyhyessä
sivuaineessa. Lisätietoihin tarkennus, jos pitkä sivuaine ei ole ensisijainen hakukohde. Opiskelija
voi siis saada vain yhden lyhyen tai pitkän sivuaineen yhden kevään aikana.
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Oulun yliopisto

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op
(kakon ja kapsyn opiskelijat)
• Sivuaine on tarkoitettu kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian
pääaineopiskelijoille.
• Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto 31.7.2020
mennessä. Mahdollisista puuttuvista opinnoista tehdään selvitys haun
yhteydessä.
• Sivuainehaun jälkeen opiskelijat kutsutaan haastatteluun.
Haastattelun perusteella valitaan 16-22 opiskelijaa seuraavien
valintaperusteiden perusteella: valituksi tullut opiskelija on
motivoitunut, suuntautunut ja soveltuva sellaiseen opetus- ja
koulutustyöhön, johon opettajan pedagogisten opintojen
suorittaminen ja opiskelijan aineyhdistelmä antaa pätevyyden.
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Oulun yliopisto

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op,
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 75 op
• Sivuaineet on tarkoitettu erityispedagogiikan, luokanopettajan, varhaiskasvatuksen sekä musiikkikasvatuksen
suuntautumisvaihtoehdoille, joilla tutkinnon rakenne mahdollistaa valinnaisen sivuaineen valinnan.
• Opiskelijoilla tulee olla ensisijainen opinto-oikeus em. suuntautumisvaihtoehtoon, johon sivuainetta hakee.
Musiikkikasvatuksen opiskelijalla ei saa olla suoritettuna yhtään tiedekunnan tarjoamaa sivuainetta ja
erityispedagogiikan ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijoilla saa olla enintään yksi kasvatustieteiden
tiedekunnan tarjoama sivuaine 25-35 op 3+2 vuotisessa tutkinnossa eikä yhtään 2 vuotisessa koulutuksessa.
• Myönnetty opintokokonaisuus suoritetaan joko kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon tai pelkästään
maisterin tutkintoon. Mikäli kokonaisuus jaetaan eri tutkintoihin, tulee kandidaatin tutkintoon laittaa vähintään
25 opintopistettä ko. kokonaisuuden opintoja. Kokonaisuudesta on mahdollista saada myös erillinen todistus,
jos tutkintoon on tehty muita sivuaineita ja tutkinnon tavoiteajassa valmistumisen kannalta se on järkevää.
• Kunkin koulutuksen paikoille valitaan opiskelijat opintopisteiden perusteella. Opintopisteissä huomioidaan
hakukierroksen alkuun mennessä kirjautuneet tutkintoon kuuluvat pääaineen perus-, aine- ja syventävät
opinnot/opintopisteet. Opiskelijoiden ollessa tasapisteissä katsotaan pääaineen arvosanojen keskiarvoa.
Tarvittaessa katsotaan myös tutkintoon kuuluvien opintojen yhteispistemäärää ja sen jälkeen tarvittaessa
tasapisteissä olevat arvotaan.
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Oulun yliopisto

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op,
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 75 op
• Sivuainehaussa keväällä 2020 on etusijalla maisterivaiheeseen sivuainetta hakevat opiskelijat . Mikäli
paikkoja jää yli, niitä voidaan antaa myös opiskelijoille, jotka suorittavat pitkän sivuaineen osana
kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Poikkeuksena musiikkikasvatuksen koulutus. Ks. alla.
• Musiikkikasvatuksen opiskelijalla tulee olla tutkinto-oikeus 2017 tai sen jälkeen alkaneeseen
opetussuunnitelmaan. Opiskelijat valitaan opintopisteiden perusteella, opiskelijalla täytyy olla
suoritettuna ensimmäisen vuoden opinnot voimassaolevan tutkintorakenteen mukaisesti. Etusijalla
ovat ne opiskelijat, jotka on valittu musiikkikasvatuksen koulutuksessa sivuainepolulle.
• Koska etusijalla ovat maisterivaiheen opiskelijat (muko poikkeus), edellytetään jatkossakin suoritettua
kandidaatin tutkintoa 31.7.2020 mennessä. Mahdollisista puuttuvista opinnoista tehdään selvitys haun
yhteydessä. Myös kandivaiheeseen sivuainetta hakevat tekevät vastaavan selvityksen
kandiopintojensa osalta.
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Oulun yliopisto

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja
aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op,
Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 75 op
MONIALAISET OPINNOT
• Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi monialaisiin opintoihin
• Lukuvuonna 2020-2021 on 3-5 opiskelijalla mahdollisuus suorittaa monialaiset opinnot vuodessa
ErMo-ryhmän mukana. (harjoittelun mahtuminen lkv 20-21 vahvistuu myöhemmin). Mikäli hakija
haluaisi tehdä opinnot ko. ryhmässä, siitä on kirjoitettava lisätietoihin. Perustelut kannattaa kirjata
mukaan. Lopullinen ryhmäjako tehdään koulutuspalveluissa eikä tähän ryhmään pääsyä taata
kenellekään.
• Sivuaineryhmä (SA) tekee monialaiset opinnot kahdessa vuodessa.
• Monialaisten opintojen paikkamäärä: ERKKA 17, VAKA 5, MUKO 3
VAKAN AMMATILLISET
• Opinto-oikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi varhaiskasvatuksen ammatillisiin opintoihin.
• Opiskelu tapahtuu perusryhmän mukana ja opinnot ovat tämän hetken tiedon mukaan jaettu kolmelle
vuodelle.
• Vakan ammatillisten paikkamäärä: ERKKA 3, LUKO+ MUKO 3
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Oulun yliopisto

Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot 40 op
•

Valintaperusteet ja haku Opintopolku-palvelussa. Hakuaika 10.2. – 2.3.2020 klo 15.
https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.855575121510
- ”Haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä hakijoita valittavien määrään nähden. Mikäli karsintaa on tarpeen
tehdä, valitaan opinnoissa pidemmällä olevat tutkintoon kuuluvien, opintorekisteristä löytyvien, opintojen määrän perusteella.”
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•

10 paikkaa Oulun yliopiston luokanopettajaopiskelijoille, 10 kentän opettajille ja 4 Lapin yliopiston
opiskelijoille

•

Kokonaisuus on tarkoitettu Oulun luokanopettajaopiskelijoille, joilla tutkinnon rakenne
mahdollistaa valinnaisen sivuaineen valinnan.

•

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto sekä erityispedagogiikan perusopinnot
31.7.2020 mennessä. Mahdollisista puuttuvista opinnoista tehdään selvitys haun yhteydessä.

•

40 opintopisteen kokonaisuus suoritetaan maisterin tutkinnon sivuaineeksi. 60 opintopisteen
kokonaisuudesta on mahdollista saada myös erillinen todistus, jos tutkintoon on tehty muita
sivuaineita ja tutkinnon tavoiteajassa valmistumisen kannalta se on järkevää.

6.2.2020
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Oulun yliopisto

Musiikkikasvatuksen opetettavan aineen
kokonaisuus 60 op
• Valintaperusteet ja haku Opintopolku-palvelussa.
• Haku 16.-30.3.2020.

• Sivuaine on tarkoitettu luokanopettajaopiskelijoille, mutta heille ei ole kiintiöity omia
paikkoja.
• Kokonaisuus lasketaan tiedekunnassa tarjotuksi sivuaineeksi.
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Kysyttävää?
Sivuaineopintojen nettisivuja
päivitetään.
Study.education(at)oulu.fi ja
vastaanottoajat

Usein kysytyt kysymykset (UKK)
–tiedosto päivitetään
Sivuaineiden sisällöistä saat
tietoa vko 8 ja 9 sekä suoraan
vastuuhenkilöiltä/ opettajilta.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Oulun yliopisto

