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ilmoittautuminen
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ALOITUS
WebOodi löytyy osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi.
WebOodiin kirjaudutaan pääkäyttötunnuksilla. Joitakin WebOodin tietoja, kuten esimerkiksi
opinto-oppaita voi selailla myös kirjautumatta.
Kirjautuneena WebOodiin voit tietojen selailun lisäksi ilmoittautua opetukseen, katsella
tietoja ja opintosuorituksia, tehdä hopsin ja antaa kurssipalautetta.
Aina kun haluat palata edelliselle sivulle WebOodissa, käytä painiketta ”Takaisin” (sivun
ylä- tai alareunassa).

Kirjaudu sisään yliopiston käyttäjätunnuksilla ja klikkaa Kirjaudu sisään

WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN

WebOodin opinto-oppaat löytyvät valikosta otsikon
Opetus / Opintojaksot alta.

Klikkaa vasemmasta valikosta linkkiä Opinto-oppaat
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Seuraavaksi avautuu lista tiedekunnista.

Valitse tiedekuntasi
klikkaamalla sen
nimeä

.

Opinto-oppaat näkyvät allekkain. Valitse haluamasi opas.
Tässä esimerkissä valitaan Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opinto-opas.

WEBOODIN OPINTO-OPAS
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Nyt olet oppaan etusivulla. Etusivulla on yleensä tietoa oppiaineesta tai koulutuksesta,
sekä muita ohjeita.

Opetus-välilehti

Opetus-välilehdellä on listattu kaikki WebOodiin viety opetus (luentokurssit, seminaarit,
harjoitukset yms.), joka kuuluu tähän opinto-oppaaseen. Lista on aakkosjärjestyksessä.
Opetuksen tarkempia tietoja ja kuvausta pääset katsomaan klikkaamalla Nimi-linkistä.

Tentit-välilehti
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Tentit -välilehdellä on listattu kaikki WebOodiin viedyt tentit.
Tenttejä voi selata joko tenttipäivittäin tai opintojaksoittain.

Tutkintorakenteet-välilehti
Tutkintorakenteet-välilehdeltä löytyvät oppaaseen liitetyt tutkintorakenteet. Täältä näet
näppärästi, mitä opintojaksoja ja kokonaisuuksia tämän oppaan tutkintoihin kuuluu. Tältä
välilehdeltä pääset myös ilmoittautumaan opetukseen ja tentteihin.
Mikäli oppaaseen ei ole lisätty tutkintorakennetta, tämä välilehti ei näy lainkaan.

Jokaisen kokonaisuuden edessä on
kokonaisuuden sisällöstä

-merkki, jota klikkaamalla aukeaa lista
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Klikkaamalla opintojakson tunnistetta pääset näkemään opintojakson tutkintovaatimukset
(tavoitteet, sisällöt, oppimateriaalit yms.). Auenneen sivun alareunassa näytetään myös
kyseiseen opintojaksoon liittyvä opetus ja tentit.

Opintojaksot-välilehti

Opintojaksot-välilehdellä on listattu kaikki tähän oppaaseen kuuluvat opintojaksot
suoritustyypeittäin (perus-, aine-, yleisopinnot jne.) Lista on aakkosjärjestyksessä.

Opintojakson tunnisteesta klikkaamalla saat näkyviin tutkintovaatimus- ja opetustiedot.

ILMOITTAUTUMINEN
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Ilmoittautuminen opetukseen, harjoitusryhmiin ja tentteihin voidaan tehdä kolmella tapaa:




Tutkintorakenteet-välilehden kautta
Opetus- ja Tentit -välilehden kautta
Opintojaksot-välilehden kautta.

Ilmoittautuminen Tutkintorakenteet-välilehden kautta
Klikkaa tutkintorakenne-välilehdeltä auki haluamasi tutkintorakenne. Etsi avautuneesta
tutkintorakenteesta se opintojakso, jonka opetustietoja haluat tarkastella.

Jos opetukseen voi ilmoittautua juuri nyt, näkyy opintojakson perässä Ilmoittautumisaika
menossa -linkki. Pääset tästä linkistä opintojakson perustietosivulle. Samalle sivulle
pääset myös tunniste-linkistä.

Nyt avautuvat opintojakson tiedot. Monille opintojaksoille on viety WebOodiin niiden
tutkintovaatimustiedot, kuten esimerkiksi opintojakson tavoite, sisältö ja oppimateriaali ja
kirjallisuus. Nämä tiedot löytyvät Kuvaus-otsikon alta. Opintojakson tietojen alapuolella on
listattu Meneillään oleva ja tuleva opetus. Jos oppimateriaalitieto on syötetty, näkyy alla
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olevan kuvan kaltainen linkki, josta pääset Helka-kirjastotietokantaan tarkastelemaan
kyseisen oppimateriaalin saatavuustietoja.

Ilmoittautumiseen ja opetuksen tarkempiin tietoihin pääset klikkaamalla
ilmoittautumiseen.

Jos ilmoittautumisaika ei ole käynnissä, voi opetuksen tietoja katsella klikkaamalla
nimilinkistä.
HUOM! Vaikka sivun alareunassa olisi teksti "Ei opetusta", se ei välttämättä tarkoita sitä,
ettei kurssista järjestetä opetusta. Voi olla niin, että jokin kurssi järjestetään, mutta sitä ei
ole syystä tai toisesta viety WebOodiin. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä laitokseesi
tai tiedekuntaasi.

Klikkaamalla nimilinkistä, päästään Opetuksen tai tentin tiedot – sivulle, jossa on tietoja
kurssista, kuten aikataulut, opettaja(t), ryhmät, luennot ja tentit.
Esimerkki ilmoittautumisesta:
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Alussa näytetään ilmoittautumisaika, sekä ilmoittautuneet opiskelijat / ryhmäkoko
Keskellä näytetään tentin nimi, opettaja (jos on) ja mahdollista muuta tietoa
Oikealla näytetään tenttipaikka ja –aika. Klikkaamalla paikkaa
pääset näkemään opetuspaikan koko nimen ja osoitteen.

Voit kirjoittaa Lisätietoja-kenttään tekstiä, jonka virkailijat ja kurssin opettajat näkevät.
Jos haluat että nimesi näkyy muille opiskelijoille ryhmään ilmoittautuneiden listassa,
klikkaa ruksi valkoiseen laatikkoon. Vahvista lopulta ilmoittautumisesi Tallennapainikkeesta.

Kun opetustapahtumassa on aliopetustapahtumia, eli esimerkiksi harjoitusryhmiä,
ilmoittautuminen näyttää useimmiten tältä:
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Valitse sinulle parhaiten sopiva ryhmä ja klikkaa lopuksi sivun alareunasta löytyvää
Tallenna-painiketta.

Ryhmätoiveet ja arvonta
Pienryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä voi olla käytössä myös ryhmätoivetyökalu,
jolloin opiskelija voi ilmoittautua useampaan ryhmään ja laittaa ne järjestykseen sen
mukaan mikä hänelle sopii parhaiten. Ryhmäjako vahvistetaan vasta ilmoittautumisajan
päätyttyä ja siitä ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostitse helsinki.fi -osoitteeseen noin
vuorokausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Samaa järjestelmää voidaan käyttää
myös osallistujamäärältään rajoitetuille luennoille ilmoittautumisessa. Niissä paikat
arvotaan ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneiden kesken.

Ilmoittautuminen Opetus- tai Tentit-välilehden kautta
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Edellä esitettyihin tietoihin pääsee myös Opetus- ja Tentit -välilehtien kautta. Opetusvälilehdellä opetus on useimmiten jaoteltu ensin lukukausittain tai periodeittain, ja niiden
sisällä vielä suoritustyypeittäin.

Klikkaa Ilmoittautumiseen – linkistä ja pääset tarkastelemaan kurssin tarkempia tietoja
sekä ilmoittautumaan sille.

Tentit -välilehdellä tenttitapahtumia voi selata joko tenttipäivän tai opintojakson mukaan.

Kuten muillakin WebOodin näytöillä, opintojakson tutkintovaatimus- ja opetustietoja
pääsee tarkastelemaan klikkaamalla opintojakson tunnisteesta.
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ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
Muistathan perua ilmoittautumisesi jos et aiokaan osallistua kurssille tai tenttiin! Monella
kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä, ja kurssille ilmoittautuu enemmän opiskelijoita, kuin
kurssille mahtuu. Kun opiskelija peruuttaa ilmoittautumisensa, pääsee joku toinen
opiskelija hänen tilalleen kurssille. Jos ilmoittautumista ei peruta, jää kurssille vajaa määrä
opiskelijoita, vaikka halukkaita olisi ollut.

Näin perut ilmoittautumisen:

Mene vasemmasta valikosta kohtaan
Ilmoittautumiset

Sivulle avautuu lista kursseista, joille olet ilmoittautunut.

Ilmoittautuminen perutaan

-napista

WebOodi varmistaa ja kysyy vielä:

Vahvista ilmoittautumisen peruminen klikkaamalla Poista.
HUOM. Jos ilmoittautumisaika on loppunut, et voi poistaa ilmoittautumistasi. Ota
yhteys tässä tapauksessa kurssin opettajaan.
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