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Diploma Supplement
A. Tutkintokieli
B. Ison pyörän mukaan valmistuvat, joilla ei ole pääainetta

A. Tutkintokieli
Kun opiskelijan tutkinto on rekisteröity Oodiin, tutkintokieli näkyy tutkintotodistuksen kielessä siten, että
englanninkielisen tutkinnon suorittanut saa englanninkielisen tutkintotodistuksen lisäksi suomen- tai
ruotsinkielisen tutkintotodistuksen.
Tutkintotodistuksen liitteeksi printattavalla Diploma Supplementilla tulee olla tieto tutkintokielestä tai
niistä kielistä jolla tutkinto on suoritettu.

Kun rehtori päättää koulutusohjelman perustamisesta, päätetään samalla koulutusohjelman
tutkintokielestä tai -kielistä. Koulutusohjelma voi olla kotimaiskielinen (suomi ja/tai ruotsi),
englanninkielinen tai monikielinen. Englanninkielisessä koulutusohjelmassa voi suorittaa vain
englanninkielisiä tutkintoja. Monikielisessä koulutusohjelmassa opiskelija voi suorittaa joko kotimaiskielisen
(suomi ja/tai ruotsi) tai englanninkielisen tutkinnon. Englanninkieliseen koulutusohjelmaan tai monikielisen
koulutusohjelman englanninkieliseen opintosuuntaan tulee aina hakea opiskelijavalinnan kautta.

Mikäli opiskelija suorittaa koulutusohjelmassa merkittävän osan eli vähintään kolmasosan tutkinnon
vähimmäislaajuudesta vieraalla kielellä (esim. englannin kielellä), mainitaan se tutkintotodistuksen Diploma
Supplementilla.

Koulutusohjelmassa voi olla mahdollista suorittaa kaksikielinen tutkinto (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi),
jolloin vähintään kolmasosa tutkinnosta on suoritettava kummallakin tutkintokielellä. Myös tieto tästä on
mainittava Diploma Supplementilla.

Opiskelija voi siis

1. suorittaa tutkinnon tutkinto-opinnolle määritellyllä kielellä.
2. suorittaa osan tutkinnosta jollain toisella kielellä/toisilla kielillä kuin tutkinto-opinnolle on

määritelty.
3. suorittaa kaksikielisen tutkinnon, jolloin vähintään yksi kolmasosa tutkinnosta tulee olla suoritettu

kummallakin tutkintokielillä.
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Tutkinnolle määritellyn oletuskielitiedon voi tarkistaa esim.
WinOodin näkymässä `Perustiedot – Opintokohteen
käsittely´. Hae tutkinnon opintokohteen tunnisteella ja
tarkasta kielitieto välilehdeltä `Muut tiedot`.

1. Opiskelija suorittaa tutkinnon opinnolle määritellyllä kielellä

Kun siirryt raportointi ikkunaan tulostamaan
Diploma Supplementtia tutkintotodistuksen
liitteeksi, valitse `Raportit` -kohdassa Diploma
Supplement. Hyväksy valinta näppäimistön tab-
painikkeella. Lisää avautuville riveille
tutkintotunniste (tässä 00733 = valtiotieteen
kandidaatti) + tab. ja seuraavalle riville

opiskelijanumero + tab.

Tarkasta Rajaustekijä `Tutkinnon kieli opinnolta´
vierittämällä rajaustekijöitä alaspäin kohtaan `2.5.
Tutkinnon kieli opinnolta`.

Kun opiskelija on suorittanut tutkinnon opinnolle
määritellyllä kielellä, hyväksytään rajaustekijöistä
kohdassa 2.5. oleva oletusarvo `1 eli kyllä´.

Valitaan tutkinnon mukainen mukautus ja painetaan
`Katso`

Diploma Supplementille tulostuu sama tutkinnon
suorituskieli kuin tutkinto-opinnolle on määritelty.
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2. Opiskelija suorittaa osan tutkinnosta jollain toisella kielellä/toisilla kielillä kuin tutkinto-
opinnolle on määritelty

Kun siirryt raportointi ikkunaan tulostamaan
Diploma Supplementtia tutkintotodistuksen
liitteeksi, valitse `Raportit` -kohdassa Diploma
Supplement. Hyväksy valinta näppäimistön tab-
painikkeella. Lisää avautuville riveille
tutkintotunniste (tässä 00733 = valtiotieteen
kandidaatti) + tab. ja seuraavalle riville
opiskelijanumero + tab.

Kun opiskelija on suorittanut osan tutkinnosta jollain toisella kielellä kuin opinnolle on määritelty, valitaan
Raportointi ikkunassa rajaustekijä kohdassa 2.5 vaihtoehto `Ei` seuraavasti:

Siirry vierityspalkilla kohtaan 2.5. `Tutkinnon kieli
opinnolta` ja klikkaa painiketta.

Rajauksen poiminta -ikkuna avautuu. Vaihda
oletusarvoksi `ei` siirtämällä nuolipainikkeilla `kyllä`
vaihtoehto oikealle kohtaan `Valittavissa olevat
tapaukset` ja `ei` vaihtoehto kohtaa vasemmalle `Jo
valitut tapaukset`.

Hyväksy muutos yläreunan vihreällä

hyväksymispainikkeella
Tämän jälkeen palaat takaisin Raportin käynnistys sivulle.
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Hae kohdassa ´Vakiotekstit` oikea DS-
mukautus, johon kielitieto halutaan vaihtaa
ko. opiskelijalle. Mukautus on tässä
Valtiotieteen kandidaatti. Siirry
vierityspalkilla kohtaan 2.5. Opetus- ja
kuulustelukielet.

Klikkaa tekstikentässä (tässä Finnish,
Swedish) kunnes kenttä aktivoituu (väri
vaihtuu).  Avaa tekstikenttä suurennuslasi -
painikkeella, joka löytyy näytön ylälaidasta
(kuvassa punaisella).

Avautuvassa ikkunassa voit muokata tutkinto- että
suorituskieleen liittyvää tekstiä. Teksti on hyvä viedä eri riveille
Diploma Supplementin luettavuuden vuoksi.

Kun teksti on valmis, näyttö sulkeutuu hyväksymällä uusi tieto
näytön alareunassa olevalla vihreällä hyväksymispainikkeella
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Diploma Supplementille tulostuvan
kielitekstin voi tarkistaa sivun alareunassa
olevan `Katso` painikkeen kautta.

3. Opiskelija suorittaa kaksikielisen tutkinnon

Kun opiskelija on suorittanut kaksikielisen tutkinnon, vähintään yksi kolmasosa tutkinnosta tulee olla
suoritettu kummallakin tutkintokielillä. Kaksikielisten tutkintojen mukautuksilla tulee näkyä ao. teksti DS:n
kohdassa 2.5.

“The degree is bilingual and the languages of instruction have been Finnish and Swedish. At least
one third of the credits have been taken in Swedish/Finnish.”

Teksti kielitietoineen lisätään kaksikielitutkintojen Diploma Supplement -pohjille opiskelijarekisterissä.
Kysythän lisätietoa os. oodi-tuki@helsinki.fi
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Kun kaksikielitutkintoon liittyvä kieliteksti on lisätty
mukautukselle ja siirryt raportointi ikkunaan
tulostamaan kaksikielisen tutkinnon suorittaneelle
Diploma Supplementtia, valitse `Raportit` -
kohdassa Diploma Supplement. Hyväksy valinta
näppäimistön tab-painikkeella. Lisää avautuville
riveille tutkintotunniste (tässä 00733 = valtiotieteen

kandidaatti) + tab. ja seuraavalle riville opiskelijanumero + tab.

Kun opiskelija on suorittanut kaksikielitutkinnon, valitaan 2.5 Tutkinnon kieli opinnolta vaihtoehto `Ei`

Siirry vierityspalkilla kohtaan 2.5. `Tutkinnon kieli
opinnolta` ja klikkaa painiketta.

`Rajauksen poiminta` -ikkuna avautuu. Vaihda
oletusarvoksi `ei` siirtämällä nuolipainikkeilla `kyllä`
vaihtoehto oikealle kohtaan `Valittavissa olevat
tapaukset` ja `ei` vaihtoehto kohtaa vasemmalle `Jo
valitut tapaukset`.

Hyväksy muutos yläreunan virheällä

hyväksymispainikkeella

Tämän jälkeen palaat takaisin `Raportin käynnistys` -sivulle. Oodi etsii kaksikielitutkinnolle määriteltyä
kielitietoa tutkinnon DS-mukautuksen kohdasta 2.5.

Tekstin DS:llä voi tarkistaa Raportin käynnistys sivun alareunassa olevan `Katso` painikkeen kautta.
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B. Ison pyörän mukaan valmistuvat, joilla ei ole pääainetta
Diploma Supplementin kohta 2.2 Main field(s) of study for the qualification kohdassa on oletusarvoisesti
arvo 2 eli pääaine. Uusista koulutusohjelmista valmistuvilla opiskelijoilla ei ole pääainetta, joten vaihda
Oodin rajaustekijöistä vaihtoehto 1=koulutusohjelma.

 Oodin rajaustekijöissä vaihtoehdot kohdassa 2.2.
ovat:
1=koulutusohjelma
2=pääaine
3= koulutusohjelma ja pääaine
4=suuntautumisvaihtoehto
5=suuntautumisvaihtoehto ja pääaine
6=koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehto


