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ANVISNING FÖR KURSBESKRIVNINGAR (14.1.2015)

Fälten i OpasOodi för beskrivningen av kurserna är enhetliga i alla sex högskolor. Högskolornas särdrag framgår dock av de praktiska anvisningarna och
exemplen. Denna anvisning ersätter den tidigare anvisningen 20.12.2013.

Enligt 16 § i Aalto-universitetets allmänna regler för undervisning och studier (nedan OOS) ska högskolorna ordna sin undervisning i enlighet med
respektive undervisningsplan. Den som fastställer undervisningsplanen (den akademiska kommittén för respektive högskola) beslutar om sådana
ändringar som inte kan anses vara obetydliga. Eventuella ändringsbehov ska utan dröjsmål meddelas den instans som högskolan har utsett.

KURSSPECIFIKA BESKRIVNINGAR

NAMN PÅ BESKRIVNINGSFÄLTET INNEHÅLLSBESKRIVNING
1 Kurssin asema

Kursens status
Status of the Course

I fältet meddelas huvudämnet/programmet/biämnet i vars examensfordringar kursen i första hand
ingår (samt om det är frågan om ett obligatoriskt/alternativt/valbart ämne). Den här uppgiften ska ges
om kurser som följer den nya examensstrukturen.

2 Kurssin taso
Kursnivå
Level of the Course

BIZ och ARTS: grund/ämnes/fördjupade/forskarnivå (på basis av koden)
DE TEKNISKA HÖGSKOLORNA: Här kan man meddela om kursen hör till kandidat- eller DI-nivån (eller
kvalificerar för forskarstudier). Den här uppgiften ska ges om kurser som följer den nya
examensstrukturen.

- Ansvarslärare
(Uppgifterna matas in från
OpasOodis fält ansvarslärare)

Kursansvarig lärare. Varje kurs ska ha en ansvarslärare som svarar för att kursen ordnas på det sätt
som meddelas i undervisningsplanen och i läsordningen. Vidare ansvarar ansvarsläraren för
bedömningen av studieprestationerna. Ansvarsläraren deltar i beredningen av undervisningsplanen
och ansvarar i första hand för att genomförandet av kursen motsvarar de lärandemål som ställs för
kursen och att studiepoängen motsvarar arbetsmängden. I praktiken kan undervisningen och
bedömningen av kursen skötas av flera personer, utöver ansvarsläraren.

Ansvarsläraren utses från Oodi och läggs till i fältet som anger den kursansvariga läraren. Informationen
om ansvarsläraren matas i första hand in denna väg. Om ansvarsläraren inte ännu finns i Personec ska
fältet för fri text användas för inmatningen av uppgiften om ansvarsläraren.  När lärarens uppgifter blir
tillgängliga i systemet bör uppgiften uppdateras i fältet.

3 Vastuuopettaja
Ansvarslärare
Teacher in charge
(Textfält för fritt formulerad text)

Om ansvarsläraren inte ännu finns tillgänglig i Oodi ska fältet för fri text användas för inmatningen av
uppgiften. När lärarens uppgifter blir tillgängliga i systemet bör uppgiften uppdateras i fältet. Följande
uppgifter ska meddelas om lärarna: Förnamn Efternamn.

4 Opetusperiodi
Undervisningsperiod
Teaching Period

Här ska meddelas perioden och terminen då kursen ordnas. Uppgiften om perioden antecknas genast
i början av fältet och uppgiften om terminen därefter inom parentes.

Om det finns behov av specificering (t.ex. ”Föreläses vartannat år”), ska detta antecknas inom
parentes EFTER alla uppgifter om undervisningsperioderna.
t.ex. II (Föreläses vartannat år, föreläses inte läsåret x - x)
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t.ex. II (Föreläses vartannat år, föreläses läsåret x - x)
t.ex. I, III (Under period III på engelska).

I den engelskspråkiga versionen av kursbeskrivningen antecknas terminen inom parentes efter
perioden, t.ex. III - IV (Spring201X) eller II (Autumn201X).

Exempel:
I (hösten 201X) Kursen ges endast under den första perioden.
I - II (hösten 201X)  Kursen pågår hela höstterminen.
III (våren 201X)  Kursen ordnas endast under den tredje perioden.
III - V (våren 201X)  Kursen pågår hela vårterminen.
I - V (läsåret 201X - 201X)   Kursen pågår hela läsåret.
I, II, III, IV, V (läsåret 201X - 201X) Kursen ges separat och med samma innehåll under varje period.
Studeranden ska välja en av perioderna (då han eller hon avser avlägga kursen).
I - II, III – V (hösten 201X, våren 201X) Kursen ordnas separat och med samma innehåll både höst
och vår.

Om kursen inte erbjuds läsåret 2015-16, skriv ”Kursen ges inte läsåret 2015-16” i fältet (kursen nämns
dock i studieguiden). Om kursen utgår helt, ska här skrivas in ”Kursen har utgått” (och kursens
koppling till studieguiden avlägsnas). Om kursen håller på att utgå helt efter läsåret 2015 - 2016 ska
här skrivas ”Kursen föreläses för sista gången läsåret 2015 - 2016.” Om en ny kurs grundas, en kurs
som föreläses för första gången senare än läsåret 2015 – 2016, ska i detta fält skrivas t.ex. ”Föreläses
för första gången läsåret 201X – 1X”.

5 Työmäärä toteutustavoittain
Arbetsmängd
Workload

I detta fält meddelas den mängd arbete (i timmar) som kursen kräver, specificerat enligt
undervisnings-/arbetsform. Syftet med fältet är att göra det lättare för läraren att uppskatta
arbetsmängden för den studerande och att hjälpa studeranden vid planeringen av studierna och
uppskattningen av arbetsmängden.

Kurserna poängsätts i enlighet med den arbetsmängd de kräver. En arbetsinsats på 1 600 timmar,
vilket i genomsnitt krävs för att fullgöra ett läsårs studier, motsvarar 60 studiepoäng.  (5 § i statsrådets
förordning om universitetsexamina 794/2004).  En studiepoäng motsvarar alltså 27 arbetstimmar.

Utgångspunkten för dimensioneringen av studierna är en genomsnittsstuderande. Uppskattningen av
arbetsmängden som kursen kräver utgår från antagandet att den studerande strävar efter att förstå
vad hen lär sig. Avsikten med dimensioneringen är att säkerställa att tillräckligt lång tid har reserverats
för studeranden för att han eller hon ska uppnå lärandemålen för kursen. Du kan läsa mera t.ex. på
TOST:s sidor i Inside  https://inside.aalto.fi/display/fitost/.

Arbetet indelas i kontaktundervisning samt i självständigt arbete för den studerande. Sätten att
genomföra kursen kan t.ex. väljas ur nedanstående ordlista. Vid behov kan tilläggsinformation ges,
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fritt formulerat. Det totala antalet timmar ska anges vid varje arbetsform. Även den veckovisa
arbetsinsatsen kan anges, inom parentes.
Ordlista:
Förberedelse för bedömning, t.ex. för en tentamen: repetition
Case-arbete
Essäer, inlärningsdagböcker, övriga uppgifter
Övningar: t.ex. räkneövningar, laboratoriearbeten
Litteratur
Närundervisning: Föreläsning, grupparbete, demonstrationer, övrig närundervisning osv. Annan
undervisningsform
Studieresor
Lärandeuppgifter (inlärningsuppgifter): Övningsarbeten, specialarbeten, portfolio, undersökning eller
utredning eller studie, andra mera omfattande skriftliga, konstnärliga eller produktiva uppgifter
Bedömning av kunskaperna
Produktion Seminarium Nätundervisning

Exempel:
T.ex. 1. En kurs om 5 sp:
24+20 (4+2)
Föreläsningar 24 h (2 x 2 h/vecka, 11 gånger): allmän presentation, motivation. Räkneövningar på
papper
10 h (1 x 2h/vecka, 5 ggr): matematisk härledning, beräkning. Räkneövningar på dator
10 h (1 x 2h/vecka, 4-6 ggr): beräkningar på dator, tillämpningar.
Eget arbete 88–132 h: förberedelser för föreläsningarna och repetition, räkneövningar och räknande
på eget initiativ, förberedelse för tentamen och repetition. Även räknestugor står till buds.

T.ex. 2: 3 sp
föreläsningar/kontaktundervisning 24 h
räkneövningar/kontaktundervisning 12 h
förberedelse för föreläsningar, förberedelse för räkneövningar/självständiga studier 18 h
repetitionsuppgifter/självständiga studier 10 h
förberedelse för tentamen 14 h
tentamen 3 h

6 Osaamistavoitteet
Lärandemål
Learning Outcomes

Lärandemålen (learning outcomes) är en definition av vad den studerande förväntas kunna, förstå och
kunna göra samt förhålla sig till efter att ha genomgått kursen. Lärandemålen skiljer sig från innehållet
i det avseendet att lärandemålen inbegriper en definition av den målsatta graden av fördjupning av
kunskaperna och färdigheterna. Lärandemålen måste vara möjliga att nå för de studerande och det
måste vara möjligt att bedöma uppnåendet. Mera information om att ställa lärandemål:
https://inside.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=24282205

Exempel:
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Ex. 1: Efter genomgången kurs kan du förklara hur naturlig data såsom bilder, tal, mätningsserier kan
presenteras digitalt i en databas.  Du kan tillämpa statistisk-matematiska och algoritmiska
grundläggande metoder (i sin enklaste form) för att hantera data av detta slag. I slutet av kursen kan
du föra en diskussion med användning av relevant terminologi om hur detta med ”från data till
information” går till i praktiken.

Ex. 2: Det finns kunskapsmål, attityd- och värderingsmål och färdighetsmål för kursen.
Kunskapsmålen anknyter till förståelsen av begrepp och principer, attityd- och värderingsmålen till
utvecklingen av ett tänkande i enlighet med hållfasthetslärans principer och färdighetsmålen till
förmågan att lösa hållfasthetsproblem. Efter fullgjord kurs känner den studerande till
utgångspunkterna och antagandena som utgör grunden för härledningen av teorierna och modellerna
som framförs på kursen. En studerande som har slutfört kursen vet också i hurdana fall resultaten
som presenteras på kursen kan tillämpas. En studerande som har slutfört kursen har färdighet att
utföra enkla dimensioneringar av konstruktionsdelar.

Ex. 3: Learning Outcomes: Experimental work: Student is able to plan and schedule a short individual
project. Knows how to search information related to a research topic, make an experimental plan
based on a given framework, carry out the experiments individually as well as analyse the results and
write a report of the project. Literature work: Knows how to search information related to a research
topic, analyse information from different sources and write a report describing the most essential
issues of the research topic. Improved skills to carry out Master's Thesis.

7 Sisältö
Innehåll:
Content

I fältet Innehåll listas det som behandlas på kursen eller sådant som kursarbetet kretsar kring. Djupet på
och den närmare betydelsen av innehållen ska definieras i fältet för lärandemål. Innehållen kan klassas
efter deras inbördes vikt genom en analys av kärninnehållet. Riktgivande längd på innehållsbeskrivningen
är 3–7 rader.

8 Toteutus, työmuodot ja
arvosteluperusteet
Metoder, arbetssätt och
bedömningsgrunder:
Assessment Methods and Criteria

Här beskrivs hur kursen kommer att genomföras och hur den studerande ska slutföra kursen.
Arbetsformerna och sätten att avlägga kursen kan t.ex. vara en essä, ett övningsarbete(n), praktik, en
föreläsnings-/inlärningsdagbok, ett praktiskt prov, en studieprestation (en utredning, ett arbete),
deltagande i undervisningen (t.ex. obligatoriskt), en portfolio, en produktion, ett projektarbete/ett praktiskt
arbete, ett seminarium, en tentamen (skriftlig/muntlig).

I fältet för fritt formulerad text kan sättet att slutföra kursen förklaras mera ingående eller något annat sätt
som saknas på listan kan läggas till. Bedömningskriterierna ska meddelas så detaljerat som möjligt.

BIZ: Om kursen består av flera delprestationer eller alternativa sätt att slutföra kursen, måste det klart
skrivas ut vilken vikt och inverkan vart och ett av dem har på helhetsvitsordet, t.ex. tentamen 50 %,
övningsarbete 30 %, portfolio 20 %. Dessutom ska alla andra aspekter som inverkar på bedömningen
anges, t.ex. ”vitsordet beror på kvaliteten av både det individuella arbetet och grupparbetet”.

DE TEKNISKA HÖGSKOLORNA, ARTS och SPRÅKCENTRET: Om kursen består av flera
delprestationer eller alternativa sätt att genomföra kursen kan den vikt och inverkan vart och ett av dem
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har på helhetsvitsordet anges här (t.ex. tentamen 50 %, övningsarbete 30 %, portfolio 20 %). Dessutom
ska alla faktorer som inverkar på bedömningen meddelas, t.ex. hur aktiv studeranden är under
föreläsningarna.  Om vikterna (de procentuella andelarna) meddelas här kan de inte längre ändras efteråt.
Om vikterna (de procentuella andelarna) inte anges här måste läraren informera de studerande om dem
senast då kursen inleds.

Exempel:
Obligatoriska lärandeuppgifter (40 %) och skriftlig tentamen (60 %).
Föreläsningar och portfolio: En essä ska skrivas om ämnena för föreläsningarna (30 %) och materialen i
andelen för självständigt arbete samlas till en portfolio (70 %).
Genomförs i form av räkneövningar.

Här meddelas ifall närvaroplikt gäller för kursen. Når informationen om närvaroplikten väl har skrivits in i
kursbeskrivningen, är kursdeltagarna skyldiga att följa den.

Exempel:
”Närvaroplikt gäller för kursen.”
”Närvaroplikt gäller för kursen. Godkänd kurs kräver närvaro under 75 % av föreläsningarna.”
”Närvaroplikt gäller för kursen. En frånvaro kan ersättas med en uppgift som studeranden särskilt ska
komma överens om med läraren”.
”Studeranden måste vara närvarande den första gången kursen undervisas.”
”Närvaroplikt gäller för övningsgrupperna/räkneövningarna/laboratoriearbetena.”

- Kirjallisuus
Litteratur
Literature
Litteratur (Böcker anges med ISBN-
nummer, uppgifterna matas in från
fältet ”Studiematerial”).

Här används fältet för fritt formulerad text ”Studiematerial”.

9 Oppimateriaali
Studiematerial
Study Materials

Här meddelas litteraturen som används på kursen och övrigt studiematerial samt eventuella
tilläggsuppgifter om dem.

Exempel:
Kursboken måste användas under hela kursen.

10 Korvaavuudet
Ersättande prestationer
Substitutes for courses

Här meddelas den kurs/de kurser som den aktuella kursen ersätter.
Dessutom informeras de studerande här om eventuella innehållsmässiga överlappningar av kurser, som
hindrar att båda kurserna avläggs.

Exempel:
Studeranden kan avlägga endast en av följande kurser CHEM-C2200, CHEM-A2250 och MT-0.1007.
Ersätter kursen PHYS-E6463 Reaktorteknikens grunder.
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11 Kurssin kotisivu
Kursens webbplats
Directing course

I detta fält kan kursens webbplats meddelas.
OBS! Noppa tas ur bruk hösten 2015. Hur länkningen till ALVE kommer att göras klarnar under vårens
lopp.

12 CEFR-taso
CEFR-nivå:
CEFR level
(gäller endast språkkurser)

Obs! (gäller endast språkkurser) Här antecknas CEFR-målnivån och CEFR-utgångsnivån.

CEFR-målnivån beskriver den nivå på färdigheterna som den studerande ska uppnå efter godkänt
genomförande av kursen, medan CEFR-utgångsnivån beskriver den nivå på färdigheterna som
studeranden förväntas ha då kursen börjar. CEFR-kompetensnivåerna är A1 (den lägsta nivån), A2, B1,
B2, C1, C2 (den högsta nivån).

(Den europeiska referensramen erbjuder en gemensam ram för undervisning, studier och bedömning vid
undervisningen av europeiska språk. För studeranden erbjuder referensramen kompetensnivåer som
beskriver hens kunskaper. Kompetensnivåskalorna gör det lättare för studeranden att skapa sig en bild av
sina kunskaper och gör det också lättare att planera språkstudierna. CEFR = A Common European
Framework of Reference for Languages.)

13 Esitiedot
Förkunskaper
Prerequisites

I detta fält meddelas de förkunskaper som krävs för att komma in på kursen. Förkunskaperna består i
allmänhet av vissa bestämda kurser som högskolorna erbjuder. Ifall ett tillräckligt krav på förkunskaper är
att den studerande behärskar ett sakinnehåll kan i detta fält antecknas ”kursen xx eller motsvarande
kunskaper”. Utöver de obligatoriska förkunskaperna kan sådana förkunskaper som rekommenderas
antecknas här. I detta fält kan även hänvisas till material som ger möjlighet att självständigt studera in
förkunskaperna.

Exempel:
”Grundkunskaper i C-programmering, godkänt avläggande av förtentamen.”
”Kursen förutsätter behärskande av semiotikens grunder.”
”MS-A0401 Grundkurs i diskret matematik.”
”ME-C2110 Programmeringsstudio 1: mediaprogrammering eller T-106.1208 Programmeringens grunder
Y (Python) eller motsvarande kunskaper i programmering.”

14 Arvosteluasteikko
Bedömningsskala:
Grading Scale

I detta fält meddelas bedömningsskalan. Bedömningen utförs enligt skalan 0–5 eller skalan godkänd–
underkänd. Bedömningsskalan för det muntliga och skriftliga provet i det andra inhemska språket är goda
kunskaper/nöjaktiga kunskaper/underkänd.

15 Ilmoittautuminen
Anmälning
Registration for Courses

I detta fält meddelas systemet eller sättet att anmäla sig till kursen. Anmälan görs i WebOodi. Använd
t.ex. uttrycket: ”Anmälan i WebOodi. Kontrollera anmälningstiderna i WebOodi.” I fältet
”Tilläggsinformation” meddelas om antalet deltagare i kursen är begränsat samt motiveringen till eller
sättet på hur studerande i så fall antas till kursen.

16 Opetuskieli Här meddelas det språk som kursen undervisas på. Meddelandet ska följa klassificeringen av
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Undervisningsspråk:
Language of Instruction

undervisningsspråk. Det undervisningsspråk som har meddelats kan inte ändras.

ARTS, CHEM, ELEC, ENG, SCI Kontrollera klassificeringen av undervisningsspråket samt eventuella
noggrannare anvisningar för klassificeringen, som gäller din egen högskola.

SPRÅKCENTRET: Här ska meddelas om kursen ges på målspråket eller om grupper som undervisas på
engelska kommer att arrangeras i samband med kursen. Lägg vid behov till ”finska som stödspråk” eller
”engelska som stödspråk”.

17 Lisätietoja
Tilläggsinformation
Further Information

I detta fält meddelas

- Om målgruppen för eller antalet deltagare i kursen är begränsad/t.
- Kriterierna för eller sättet hur de studerande väljs till kursen (t.ex. i anmälningsordning, gallringsprov på
förhand eller annat gallringssätt):
- Ifall den studerande måste bestyrka sitt deltagande första undervisningsgången.
- Övrig tilläggsinformation i anslutning till kursen. I detta fält ska man helst inte skriva någonting sådant
som kan antecknas i de andra fälten.

Exempel:
Kursen är endast avsedd för dem som studerar Tillämpad materialvetenskap som huvudämne.
Kursen riktas till andra än de som studerar inom utbildningsprogrammet för Marknadsföring. Kursen utgör
en del av Linkage-programmet (e.d.).
Kursboken måste användas under hela kursen.

I detta fält ska man helst inte skriva någonting sådant som kan antecknas i de andra fälten.


