
Bruksanvisning för studerande om individuell studieplan  i WebOodi  
 
Den individuella studieplanen, dvs. ISP (på finska HOPS), är ett verktyg för planering av studierna. 
I den utarbetar du en plan för examen och de studier som ingår i examen. Samtidigt kan du skissa 
upp en tidtabell för dina studier. Närmare anvisningar och information om användningen av ISP-
verktyget i WebOodi får du från studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram. 

Att inleda studieplaneringen med ISP-verktyget 
1. Logga in i WebOodi (https://oodi.aalto.fi/r/).  
2. Klicka på länken Individuell studieplan under rubriken Egna studier i menyn till vänster.   
3. På sidan syns uppgifter om dina giltiga studierätter. 
4. Inled med att skapa din ISP: Välj ett år för utexaminering (examensår) i flervalsmenyn och 

spara det. Ifall du vid detta skede inte vill göra en uppskattning på examensåret kan du 
även göra det senare.  

5. Tryck på Skapa ny studieplan (ISP) till höger om förkortningen på din examen. 
 

 
 
Du kan skapa flera individuella studieplaner och jämföra de olika alternativen. Du kan ha tre olika 
utkast och en primär ISP per utbildningsprogram. 
 

6. Välj en för dig lämplig mall för examensstrukturen (examensstruktursramen), ifall det finns 
flera alternativ (t.ex. modeller från olika läsår). 

 

 
 

7. Sidan ”Examensstrukturens innehåll”: Ifall du vill kan du ge ett nytt namn till din ISP. När du 
sparat basuppgifterna som syns i rutan kan du inleda arbetet med att göra din ISP. Genom 
att välja Tillbaka kommer du tillbaka till sidan Studierätter och studieplaner. 

 



 
 

Förflyttning mellan bladen 
 

 
 
Examensstruktur: De kurser som ingår i din ISP syns på det första mellanbladet. Där kan du även 
lägga till kursspecifika kommentarer till kurserna. 
Tidtabell: På sidan kan du definiera under vilket år och i vilken undervisningsperiod du siktar på 
att avlägga kurserna i studieplanen. Du kan även definiera omfattningen på kurser med varierande 
omfattning (t.ex. 1-10 sp). 
Föreslagna ersättningar: Här kan du göra förslag om att ersätta någon av kurserna i din ISP med 
en annan kurs eller lägga till en egen text.  
Andra kurser: På sidan syns de kurser som du redan avlagt men inte placerat i din ISP.  Det är 
även möjligt att lägga till dessa kurser till studieplanen. 
Kommentarer: Här kan du läsa eventuella kommentarer gällande din ISP som en handledare, 
rådgivare eller lärartutor gett. 
 

 
  



Examensstruktur 
 

 
Du kan skriva ut din ISP genom att klicka på "Version för utskrift", som syns till höger på sidan.  
 
Genom att klicka på kurskoden, som syns till vänster om kursens namn, kommer du till en sida 
med tilläggsinformation om kurser och till en eventuell kursanmälan. Ifall det är möjligt att anmäla 
sig till kursen, tentamen, övningsgruppen el. dyl syns en ikon med en lärare som har en 
pekpinne i handen .  
 
Du kan lägga till kurser i din studieplan genom att välja Lägg till. (Obeservera! Alternativet Lägg till 
syns inte ifall du skickat din ISP för godkännande.) 
 
Länken ”Lägg till studieperioder i punkten…” för dig till en sökruta där du kan söka kurser till 
den ifrågavarande helheten med hjälp av kurskod eller namn. 
 
Genom att klicka på ikonen som föreställer ett pappersark öppnas en ruta för kursmålsättning 
och kursevaluering. Här kan du skriva ner egna målsättningar och göra en självreflektion 
beträffande kurserna i fråga. Vid behov kan du göra kommentarerna synliga även för handledaren.  
 
Kursens antagna omfattning syns i kolumnerna längst till höger på sidan. Ifall kursen redan är 
avlagd är kursens studiepoäng, vitsord och prestationsdatum synliga i kolumnerna.  
I kolumnen Planerade sp syns antalet studiepoäng i rött ifall studiepoängen underskrider antalet 
studiepoäng för helheten (det senare antalet studiepoäng).Ifall studiehelheten omfattar valfria 
kurser syns antalet studiepoäng i rött ända tills du i din ISP definierat vilka kurser du väljer att 
avlägga. 
 
Under länken Definiera tidsplanen/omfattningen kan du definiera tidsplanen för kursen i din 
studieplan.  
 
Du kan byta ut eller lägga till studiehelheter (t.ex. biämnen) i din studieplan under länken Ändra på 
examensstrukturen (t.ex. huvud- el. biämnesvalet). 
 



Tidtabell 
För varje kurs i studieplanen kan du göra en anmärkning om under vilket läsår och vilken 
undervisningsperiod du planerar att avlägga kursen. Anmärkningen görs genom att med musen 
välja ett läsår och en period i den horisontella axeln. Avsluta med att klicka på Räkna och spara.  
 

 
 
Notera att du kan sätta ett kryss på flera ställen ifall kursen varar längre än en undervisningsperiod. 
På denna sida kan du även definiera omfattning på kurser med varierande omfattning (t.ex. 1-20 
sp), varefter uppgifterna uppdateras även på sidan ”Examensstruktur”. 

Föreslagna ersättningar 
Du kan göra förslag om att ersätta någon av kurserna i din examen med en annan kurs (kolumnen 
Ersätt) eller lägga till en kommentar i din ISP om ett alternativt sätt att avlägga kursen, t.ex. 
utomlands eller vid ett annat universitet (kolumnen Ersätt med en egen textrad).  Att ersätta 
kurser med andra studieprestationer förutsätter ett godkännande och därför ska du först diskutera 
om ev. ersättande av kurser med studierådgivaren/planeraren vid din högskola. 
 

Andra kurser 
På mellanbladet Andra kurser syns de kurser som du redan avlagt men inte placerat i din ISP. 
Avlagda kurser kan läggas till i studieplanen genom att välja rätt studiehelhet i flervalsmenyn i 
kolumnen Lägg till ISP. Efter att du valt studiehelheten , kom ihåg att klicka på Lägg till ISP.  
Notera att endast kursprestationer som registrerats i studieregistret Oodi syns i rutan på denna 
sida.  
 

Att sända studieplanen för kommentarer eller godkännande 
1. Ändra status för din ISP från utkast till primär genom att klicka på länken Gör till din 

primära studieplan (ISP), som syns högst upp på sidan (Obs!  Ifall du redan skickat en 
annan studieplan för godkännande syns inte länken Gör till din primära studieplan (ISP).  

2. Sänd den färdiga studieplanen för kommentarer eller godkännande till handledaren genom 
att klicka på länken Sänd för kommentarer. På följande sida väljer du den 
handledare/person du ska sända studieplanen till. Notera att efter att du skickat 
studieplanen kan alla personer du valt att sända den till se din studieplan, dina 
studieprestationer och kontaktuppgifter samt uppgifterna i alla de fält du aktiverat som 
synliga för handledaren. 

3. Klicka Sänd för kommentarer. Ifall du sänder din ISP för kommentarer kan du inte göra 
ändringar i den före din handledare granskat den och skickat den tillbaka till dig.  


