Webbinariet börjar 12.00.
Programmet i into: into.aalto.fi >sisu-webbinarium
Du kan ställa frågor här: https://presemo.aalto.fi/sisu220321/
Alla Sisu-anvisningar hittar du här: http://sisuhelp.aalto.fi/

STUDERANDE

SISUWEBBINARIUM
Från Oodi till Sisu
Webbinariet spelas in och kan senare
ses på webben.
Pia Rydestedt
Studievägledare
Evenemanget har förberetts av Sisu
implementeringsprojektet
och studieinformationstjänsterna, Lärandettjänster
(LES)
22.3.2021 | kl. 12-14

Program 22.3.2021
12.00

Välkomstord, Eija Zitting

12.10

Från Oodi till Sisu under 2021

12.20

Individuell studieplan (ISP) i Sisu

12.35

Kursanmälan via Sisu-ISP:n från och med augusti 2021

12.50

Studieprestationer och studieprestationsutdrag

12.55

Utexaminering via Sisu från och med 25.5.2021

13.00

Läsårsanmälan och studieintyg

13.10 Information och stöd i att använda Sisu
13.30
Webinariet avslutas

VÄLKOMSTORD

Eija Zitting
Chef för lärandetjänsterna

Frågor och respons
https://presemo.aalto.fi/sisu220321
• Frågor har samlats in i förväg
• Frågor och respons från er studenter samlas in här under
hela evenemanget:
• Vi besvarar frågor under evenemanget och senare på
webbplatsen Sisu Help: http://sisuhelp.aalto.fi

Från Oodi till Sisu
under 2021
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Sisu ersätter Weboodi
som kärndatasystemet för studier och undervisning
31.7–8.8.
Studieregistersystemet är Oodi:
Data överförs från Oodi till Sisu
under läsåret 2020–2021.
• Gränsytor mellan Oodi och
andra datasystem i bruk.

Begränsade funktioner i bruk i Sisu

Gränsytorna mellan Sisu och andra
datasystem byggs upp under läsåret
2020–2021.

Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:
• Användargräns
snitten stängda
• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk
• Alla
kvarvarande
data överförs
från Oodi till
Sisu.

9.8.
Studieregistersystemet är Sisu: alla
funktioner i bruk
Alla gränsytor mellan Sisu och andra
datasystem i bruk

Oodi är inte längre i bruk för
studerande.
Gränsytorna mellan Oodi och andra
datasystem har körts ner.

Sisu ersätter Weboodi - som text

Fram till 30.7.

Från 9.8.

•

Studieregistersystemet är Oodi: Data överförs från
Oodi till Sisu under läsåret 2020–2021.

•

Studieregistersystemet är Sisu: alla funktioner i
bruk

•

Gränsytor mellan Oodi och andra datasystem i
bruk.

•

Alla gränsytor mellan Sisu och andra datasystem i
bruk

•

Begränsade funktioner i bruk i Sisu

•

Oodi är inte längre i bruk för studerande.

•

Gränsytorna mellan Sisu och andra datasystem
byggs upp under läsåret 2020–2021.

•

Gränsytorna mellan Oodi och andra datasystem
har körts ner.

31.7. - 8.8.
•

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till Sisu.

Sisu är ett system i utveckling

• Nya versioner av Sisu kommer ut 4–5 gånger per år +
korrigeringar
• Nya funktioner vid Aalto våren 2022:
• Tillgodoräknande av studier
• Anhållan om tilläggstid
• Öppna universitetets funktioner
• Sisu utvecklas som ett samarbete:
• Sisu produceras av Funidata
• Sisu-högskolor: Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors
universitet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet,
Tammerfors universitet och Arcada

Individuell
studieplan (ISP)
i Sisu
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu2203
21/

Studieplan (ISP)
Hösten -20

Våren -21

30.4

ISP:n kan användas i och laddas ner från Oodi

Nya
examensst
rukturer
som grund
för ISP:n i
Sisu

30.7

31.7–8.8
Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:

Nya grundexamensstuderande skapar sin ISP i Sisu

• Användargräns
snitten stängda

Alla grundexamensstuderande skapar sin ISP i Sisu

• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk

Doktorander skapar sin ISP i Sisu

9.8

ISP i Sisu
för andra
studerande

Studieplan (ISP) - som text

Från hösten 2020

31.7. - 8.8.

•

ISP:n kan användas i och laddas ner från Oodi

•

•

Nya grundexamensstuderande skapar sin ISP i
Sisu

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till Sisu.

Från våren 2021
•

Alla grundexamensstuderande skapar sin ISP i
Sisu

•

Doktorander skapar sin ISP i Sisu

Från 9.8.
•

ISP i Sisu för andra studerande

Studieplanen skapas i Sisu
sisu.aalto.fi

Spara din studieplan som du gjort i WebOodi ifall du skulle behöva
den.

Studieplanen förändras
Hittills har studieplanen endast varit ett verktyg
för studieplanering
Nu har den också många andra funktioner:
• schemaläggning
• möjlighet till parallella studieplaner
• enkel uppföljning av studierna med hjälp av studiehelheter
• möjlighet att få delar av studieplanen godkända
• Anmälan till kurser, utexaminering och examensbevis.

Studieplanens status
De olika delarna av dina studieplan har
alla sin egen status:
• val halvfärdiga
• val gjorda
• frivilliga val
• val mot reglerna
• kräver separat godkännande
• delar utförda

Studier på annat håll

1. Om du vill kan du skapa ett studieutkast i
din ISP på förhand för att hjälpa dig planera
dina studier
2. Ansök om godkännande utanför Sisu
I Into (tillgodoräknande av studier kommer
till Sisu 2022)
3. Placera prestationen i studieplanen och ta
bort utkastet om du gjort en sådan

Studier som kan genomföras flera
gånger
Fram till augusti 2021:
1. Studieutkast som stöd för
studieplaneringen
(frivillig)
2. Prestationer som registrerats i Oodi
placeras i studieplanen

Studier som kan genomföras flera
gånger
Efter serviceavbrott i augusti 2021:
Prestationer som kan genomföras flera gånger blir separata kurser
i Sisu.

Hur och när du bekräftar ditt
biämne
Du kan bekräfta biämnet direkt via din ISP
• Bekräfta ditt biämne innan du anmäler dig till biämnesstudierna.
Biämnen med separat ansökan bekräftas separat

Personlig studieplan för
doktorander
• Studieplanen skapas i Sisu
• Individuell studieplan för doktorander (DPSP)
omfattar studiernas innehåll, omfattning och varaktighet
• Andra delar av studieplanen görs utanför Sisu
forskningsplan, finansieringsplan, handledningsplan och
karriärplan
• Närmare information fås av det egna programmets
studerandeservice

Frågor och svar
ISP

Individuell studieplan
•

Vad ska jag göra om jag har följande problem med min studieplan i Sisu
• Innehållsrelaterat
• Varför finns det en specifik struktur i utbildningsprogrammets struktur
som jag måste planera enligt
• Hur ska jag lägga in mina tidigare studier i min studieplan i Sisu
• Hur ska jag planera mina studier
• Jag har skickat in min studieplans moduler för godkännande och
väntar på svar
• Min studierätt (program eller huvudämne) är inte korrekt i Sisu
• Sisu säger att jag inte har studierätt (t.ex. För magister)
• Jag har börjat mina studier tidigare och vet inte vilken läroplan jag ska
välja då jag gör min nya studieplan i Sisu
I alla dessa fall ska du kontakta din högskolas/ditt studieprograms
studerandetjänster

Individuell studieplan
Vad är Fritt redigeringsläge i studieplanen i Sisu?
• Det är en funktion där du kan föreslå ändringar till din studieplan
(t.ex. om du har fått undantagslov). Ändringar kräver alltid
godkännande.
Vad ska jag göra om modulerna i min studieplan är borttagna?
• Det gjordes ändringar i utbildningsprogrammets struktur under
förra året.
• Du måste göra en ny studieplan och välja den som din primära
plan.

Individuell studieplan
Om jag redan har tagit kandidatexamen, måste jag göra en studieplan
för kandidatstudier i Sisu?
• Du behöver inte fylla i delen för kandidatstudier i din studieplan i
Sisu om du redan har tagit kandidatexamen. Du behöver bara
göra studieplanen för dina magisterstudier.

Jag kan inte se alla mina gjorda studiepoäng i min studieplan i
Sisu
• Alla genomförda studiepoäng borde finnas i Sisu senast i april
2021.

Individuell studieplan
Jag är en doktorand och har genomfört alla nödvändiga
studiepoäng och min studieplan är godkänd ("opintojen
vahvistaminen"). Måste jag göra något i det nya systemet?
• Ja, om du inte utexamineras senast 24.5.2021.
• Gör en ny studieplan i Sisu enligt din godkända studieplan, och
skicka in den för godkännande.

Kursanmälan via
Sisu-ISP:n från
och med augusti
2021
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Kursanmälan
1.4

1.6

30.7

Anmälan till sommarundervisningen och
tenter 1.6-22.8 görs fortfarande i Oodi

31.7–8.8
Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:
• Användargräns
snitten stängda

Kursutbudet för läsåret
2020–2021 publiceras i
Sisu den 1 juni

• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk

9.8

16.8

31.8.

Anmälan till sommarundervisningen
och tenter 23-31.8 i Sisu

Kurser
läsåret 2021-2022:
kursanmälan i
Sisu

1.4. - 30.7.
•

Kursanmälan - som text

Anmälan till sommarundervisningen och
tenter 1.6-22.8 görs fortfarande i Oodi

Från 9.8.

•

Anmälan till sommarundervisningen och
tenter 23-31.8 i Sisu

Från 1.6.

Från 16.8.

•

•

Kursutbudet för läsåret 2020–2021 publiceras i
Sisu den 1 juni

31.7. - 8.8.
•

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till Sisu.

Kurser läsåret 2021-2022: kursanmälan i Sisu

Kursanmälan via Sisu ISP
• Din studieplans delar behöver inte vara godkända i Sisu för att
du ska kunna anmäla dig till undervisningen.
• Din studieplan behöver inte heller vara helt färdig. Det räcker
att du har lagt till kurserna du vill anmäla dig till i din primära
studieplan.
• Som kandidat- eller magisterstuderande kan du lägga till extra
kurser till valbara i studieplanen. Doktorander kommer också
att ha studiehelhet där de kan inkludera extra studier. Detta
kommer att grundas under juni 2021.

Godkända kursanmälningar
• Om kursen inte har ett begränsat deltagarantal godkänns din
anmälan automatiskt i Sisu, förutsatt att du uppfyller
baskriterierna för anmälning.
• Om deltagarantalet är begränsat informerar Sisu dig efter att
anmälningstiden gått ut huruvida du blivit antagen till
undervisningen. Huruvida du blir antagen till undervisningen
beror på hur de anmälda prioriteras och hur många andra som
anmält sig.

Snabbheten avgör inte
• I Sisu är det inte avgörande hur snabb du är – om flera
studerande uppfyller samma prioriteringskriterier och alla inte
ryms med på kursen lottar Sisu vilka studerande som blir
antagna.
• Om kursen har en prioriteringsordning ser du det i rutan
”Tilläggsinformation” i kursbeskrivningen, och för vissa kurser
även i fliken ”Prestationssätt”.

Anmälan och tillgång till kursernas
mycourses-arbetsrum
• Du får tillgång till kursens MyCourses-arbetsrum när du har
antagits till kursen
• Om det är fråga om en tentamen kommer du in i arbetsrummet
genast när du har anmält dig, så länge som du fyller
baskriterierna. I Sisu antas studerande till tentamen en vecka
innan tentamen ordnas.

Frågor och svar
Kursanmälan

Kursanmälan
• Behöver min studieplan vara godkänd innan jag kan anmäla
mig till kurser?
• Nej, en godkänd studieplan är inte nödvändig för kursanmälan i
Sisu.
• Hur kan jag genomföra extra studier, om kurserna måste vara i
min studieplan för att jag ska kunna anmäla mig till dem?
• Du kan ändra eller lägga till extra kurser till dina valbara studier
i studieplanen. Om du lägger till flera kurser till dina valbara
studier än det borde vara, kan studieplanens status säga "Val
mot reglerna". Det hindrar ändå inte att du anmäler dig till
kursen. Före utexamineringen måste du göra färdigt din
studieplan.

Kursanmälan
• Jag är doktorand. Var i min studieplan kan jag lägga till extra
studier?
• Doktorander kommer också ha en studiemodul där de kan
lägga till extra studier. Modulen kommer skapas i juni 2021.
• Om jag anmäler mig till en kurs med begränsat antal platser,
kommer jag kunna se min köplats till kursen i Sisu?
• Tyvärr inte, i Sisu kan du endast se en uppskattning på om du
ryms med i kursen om anmälan skulle stänga just vid detta
tillfälle.

Kursanmälan
• Kan kursanmälningar arkiveras i Sisu lika som i WebOodi?
• Tyvärr inte, och det här påverkar vyn i MyCourses. Du kan
ändå filtrera kursvyn i MyCourses.
• Kan jag ta bort kursen från min studieplan när jag ännu går
kursen?
• Detta rekommenderas inte. Att hålla kursen i studieplanen tills
du har slutfört den och fått ett vitsord underlättar att kursen
registreras på rätt sätt i Sisu.

Studieprestationer
och
studieprestationsutdrag
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Prestationer

Bedömning av kursprestationer
30.6

30.7

31.7–8.8

9.8

Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:
Lärarna bedömer kursprestationerna
och förmedlar dem till lärandetjänsterna.

Lärandetjänsterna för in
prestationerna i Oodi.
Lärandetjänsterna för in
prestationer som inte har
genomförts som en kurs i Oodi

Lärarna bedömer
kursprestationerna och
för in dem i Sisu

• Användargräns
snitten stängda
• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk

Undervisningsperiod 1

Lärandetjänster
na för in
prestationerna
i Sisu.
Lärandetjänsterna för in prestationer som
inte har genomförts som en kurs i Sisu

Bedömning av kursprestationer
- som text

Fram till undervisningsperiod 1

Från 9.8. till undervisningsperiod 1

•

•

Lärarna bedömer kursprestationerna och
förmedlar dem till lärandetjänsterna.

Fram 30.7.
•

Lärandetjänsterna för in prestationerna i Oodi.

•

Lärandetjänsterna för in prestationer som inte har
genomförts som en kurs i Oodi

31.7. - 8.8.
•

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till Sisu.

Lärandetjänsterna för in prestationerna i Sisu.

Från 9.8.
•

Lärandetjänsterna för in prestationer som inte har
genomförts som en kurs i Sisu

Från undervisningsperiod 1
•

Lärarna bedömer kursprestationerna och för in
dem i Sisu

Studieprestationsutdrag från Sisu
fr.om. 9.8.2021
Ett bestyrkt studieprestationsutdrag från WebOodi före avbrottet
och från Sisu efter avbrottet

Utexaminering via
Sisu från och med
25.5.2021
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Utexaminering
24.5 25.5
Anhållan om
utexaminering
görs i eAge

30.7

Anhållan om utexaminering
görs i Sisu
• Studieplanen i Sisu
ska vara färdig

Lärandetjänsterna producerar examensbevis i
Oodi för studerande som utexamineras efter
24.5

31.7–8.8

9.8

Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:
• Användargräns
snitten stängda
• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk

Lärandetjänsterna producerar
examensbevis i Sisu för studerande som
utexamineras efter 24.5

Utexaminering - som text
Fram till 24.5.

31.7. - 8.8.

•

•

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till
Sisu.

Anhållan om utexaminering görs i eAge

Fram till 30.7.
•

Lärandetjänsterna producerar examensbevis i
Oodi för studerande som utexamineras efter
24.5

Från 25.5.
•

Anhållan om utexaminering görs i Sisu:
Studieplanen i Sisu ska vara färdig

Från 9.8.
•

Lärandetjänsterna producerar examensbevis i
Sisu för studerande som utexamineras efter
24.5

Utexaminering och examensbevis
• Du kan anhålla om utexaminering när du har genomfört alla
dina studier eller lämnat in din sista prestation för bedömning.
• Examensbeviset sammanställs utgående från din ISP.
• Alla studier i din studieplan ska vara genomförda för att du ska
kunna få ett examensbevis.

Frågor och svar
Utexaminering
med Sisu
från och med
25.5.2021

Utexaminering

•

Jag kommer att ta ut min examen innan 24.5, vad måste jag göra?
• Du måste anhålla om utexaminering i eAge. Om du slutför hela din
examen (både kandidat och magister examen eller bara din
magister eller doktorand examen) senast 24.5 behöver du inte
göra en studieaplan i Sisu.
• Från och med den 25.5.2021 anhåller alla studenter om
utexaminering i Sisu. Du anhåller om utexaminering enligt din
aktuella studieplan.

•

I vilket skede under mina studier kan ja anhålla om utexaminering?
•

Du kan anhålla om utexaminering när du har genomfört alla studier
som hör till din examen och din studieplan har statusen ”Delar
slutförda”. Du kan också anhålla om utexaminering när har lämnat in
din sista prestation (t.ex. tentamen, lärdomsprov, mognadsprov,
doktorsavhandling)

Utexaminering
•

Måste min studieplan vara godkänd innan jag kan anhålla om
utexaminering i Sisu?
• I Sisu godkänner man inte hela studieplanen. Men det kan finnas
studie moduler som måste godkännas innan du kan anhålla om
utexaminering i Sisu.

•

När får jag mitt examensbevis om jag tar ut min examen 28.6.2021 eller
30.7.2021?
• Examensbevisen kan erhållas efter avbrottet då Oodi har körts ned
och bara Sisu är i bruk.

•

Jag hittar inte instruktionerna angående utexaminering i Sisu
• Instruktionerna angående utexaminering i Sisu (i Into) kommer att
uppdateras under våren

Utexaminering
• Hur ansöker jag om studierätt till magister program i Sisu?
• För tillfället är det inte möjligt att informera vilket magisterprogram
eller huvudämne du kan fortsätta studera efter din
kandidatexamen. Notifieringen sker utanför Sisu och mer
information angående detta kommer at ges senare under våren.
• Du kan inte ansöka om studierätt till magister program i Sisu, om
programmet du vill studera har en egen ansökningsprocess.
•

Var ser jag att jag har tagit ut min kandidatexamen?
• När din examen är bekräftad i Sisu kan du se i din studieplan för
kandidatstudierna att din studierätt är bekräftad. Du ser också
examens löv ikonen (utexaminerad examen) i din studierätt i din
profil.
• Om din examen är utförd i Oodi och överförd till Sisu ser du bara
examens löv ikonen (utexaminerad examen) i din studierätt.

Läsårsanmälan
och studieintyg
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Läsårsanmälan
28.7.

3.5

30.7

Nya kandidat- och
magisterstuderande
anmäler sig
i Oili senast 28.7
De som redan studerar vid Aalto anmäler sig i
WebOodi

Anmäl dig senast 30.7
om du vill säkerställa dina studieförmåner från
och med 1.8.2021 (under serviceavbrottet).

31.7–8.8

9.8

Serviceavbrott i
Oodi och Sisu:
• Användargräns
snitten stängda
• Gränsytorna
mellan
Oodi/Sisu och
andra
datasystem
kan kortvarigt
vara ur bruk

Anmälan sker i Oili,
informationen överförs
till Sisu

10.9

Läsårsanmälan - som text
Fram till 28.7.

31.7. - 8.8.

•

•

Serviceavbrott i Oodi och Sisu:
Användargränssnitten stängda

•

Gränsytorna mellan Oodi/Sisu och andra
datasystem kan kortvarigt vara ur bruk

•

Alla kvarvarande data överförs från Oodi till
Sisu.

Nya kandidat- och magisterstuderande anmäler
sig i Oili senast 28.7

Fram till 30.7.
•

De som redan studerar vid Aalto anmäler sig i
WebOodi

•

Anmäl dig senast 30.7. om du vill säkerställa
dina studieförmåner från och med 1.8.2021
(under serviceavbrottet).

Från 9.8.
•

Anmälan sker i Oili, informationen överförs till
Sisu

Läsårsanmälan
• Måndag 3.5 - fredag 30.7 i WebOodi.
• Kontakta studerandetjänsterna senast fredag 23.7, om du inte
kan göra din läsårsanmälän själv i Weboodi.
• Lördag 31.7. - söndag 8.8. är det inte möjligt att anmäla sig.
• Efter avbrottet kan du göra läsårsanmälän i Oilitjänsten, oili.csc.fi ända till 10.9.

Studieförmånerna
Du behåller dina studieförmåner från och med
1.8., om du har anmält dig närvarande före
serviceavbrottet.
•
•
•

SVHS under serviceavbrottet: anmäl dig som
närvarande innan serviceavbrottet ja ladda ner ett
närvarointyg från WebOodi.
Läsårsdekalen (läsår 20-21) på ditt studentkort är i kraft till
slutet av september
OBS! Om du använder endast appen Frank och vill att den
ska fungera ska du anmäla dig innan serviceavbrottet.

Studieintyg

• Det rekommenderas att man tar ett studieintyg från WebOodi
innan avbrottet (senast 30.7.), efter att du gjort läsårsanmälan
• Efter avbrottet, från och med 9.8.2021, får du ett elektroniskt
studieintyg från Sisu

Frågor och svar
Läsårsanmälan

Vad är OILI och varför gör man inte läsårsanmälan i Sisu?
• OILI är en gemensam tjänst för läsårsanmälän, som alla
finska universitet och yrkeshögskolor använder.
• Sisu innehåller ingen tjänst för läsårsanmälan eller betalningar.
Därför använder vi OILI för läsårsanmälan och betalningar av Aalto
universitetets studentkårs medlemsavgifter.

Kan jag använda mina studieförmåner under
serviceavbrottet?
• Du måste göra din läsårsanmälan i WebOodi senast 30 Juli. Genom
att göra detta försäkrar du att din student status är närvarande i
början av läsåret. Du kan ta ut ett studentintyg från Oodi ända
tills 30 Juli, efter att du gjort läsårsanmälan.

Information och
stöd
Du kan ställa frågor:
https://presemo.aalto.fi/sisu220321/

Sisu stöd
Sisuhelp.aalto.fi
• Anvisningar, från Oodi till Sisu –handbok, FAQ
Into.aalto.fi > Studier (uppdateras)
Aalto.fi > Leap for Learning för studerande
• Sammanställning av förändringar som är på gång
• Sisu-studierådgivare anställs ( -> september 2021)
Högskolornas studierådgivning
• Kontaktuppgifter I Into, det egna programmet/ kontaktuppgifter
• Svenskspråkig studievägledning och information
Pia Rydestedt

Sisu information
Kanaler som det lönar sig att följa:
• Nyhetsbrev till studenter via epost (högskolorna skickar)
• Nyheterna på första sidan av ditt utbildningsprogram i Into
• Sisuhelp.aalto.fi > välj sidan du vill följa >
• Instagram @aaltouniversity och Facebook/AaltoUniversity

Tack för ditt deltagande!

