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Arvosanan / laajuuden korotus tai vanhan opinnon päivittäminen

Jos opiskelija suorittaa tutkintoaan uudessa koulutusohjelmassa (alk. 01.08.2017), yli 10 vuotta van-
hoja opintoja ei ole mahdollista päivittää vaan ne on suoritettava uudestaan. Jos opiskelija suorittaa
opintojaan vanhassa koulutusrakenteessa, yli 10 vuotta vanhoja opintoja voi olla mahdollista päivit-
tää.

Kun opiskelija on korot-
tanut aiemman suori-
tuksen arvosanaa tai
laajuutta tai hän on
päivittänyt muulla ta-
voin aiemman suorituk-
sen tietoja, aloita ha-
kemalla
Opintosuorituksen
rekisteröinti -ikkunassa
suorituksen Oodi-
tunniste  + painamalla

F4, jolloin opintojakson tiedot tulevat ikkunaan.

Siirry Opinnot kohtaan ja isää riville opiskelijanumero. Tämän jälkeen Oodi ilmoittaa
”Opintokohteen xxx opintoa ei saa suorittaa useasti”. Hyväksy ilmoitus painamalla OK.

Hyväksymisen jälkeen avautuu
pikkuikkuna, jossa näkyy
aikaisemman suorituksen
tiedot.

Vaihda status-kentän tieto suorituksesta -> korotettu tilaan silloin kun aiempi suoritus on alle 10 v.
vanha ja suorituksen arvosana tai laajuus on suurempi kuin aiemman suorituksen.
Vaihda status-kentän tieto suorituksesta -> vanhentunut tilaan silloin kun aiempi suoritus on yli 10
v. vanha ja sitä päivitetään uudella suorituksella. Tallenna tekemäsi muutos ja poistu ikkunasta
vasemman yläreunan punaisella rastilla.
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Tämän jälkeen palaudut takaisin
sivulle, jossa voit päivittää
opiskelijariville uuden

hyväksymispäivän mukaiset tiedot. Muista tallentaa yläreunan disketin kuvakkeesta.

Aikaisempi suoritus ei katoa Oodista tallennuksen jälkeen, vaan se näkyy virkailijalle Opiskelijan
opinnot -ikkunassa suoritusten lopussa, harmaalla alueella, statukseltaan korotettu. Opiskelijalle
vanha suoritus ei näy.

Mitä teen, kun opiskelijan korotusyritys on tuottanut huonomman arvosanan kuin
alkuperäinen suoritus oli?

Opiskelija on saanut 10.10.2018 Latinan kurssista arvosanan 2 ja on yrittänyt korottaa arvosanaa
tenttimällä uudestaan, mutta on saanutkin uusintatentistä arvosanaksi 1.

Opintosuoritusten rekisteröinti
ikkunassa rekisteröidään
suoritusta, mutta koska
opiskelijalla on jo aiempi vastaava
suoritus, Oodi ilmoittaa
”Opintokohteen opintoa ei saa
suorittaa useasti”. Vastaa ok

Jätä aiempi
suoritustieto ennalleen.
Palaa takaisin
edelliseen näkymään
yläreunan punaisella
rastilla.
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Täydennä uuden suorituk-
sen tiedot ja vaihda status
tilaan korotettu. Tallenna.

Näkymä opiskelijan opinnoissa

Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja saanut samasta opintosuorituksesta eri arvosanoja
tai opintopistemääriä, tulee hänen lopulliseksi opintosuorituksekseen opintopistemäärältään laajin
suoritus tai jos opintopistemäärät ovat samoja, arvosanaltaan korkein suoritus, ellei opiskelija muu-
ta halua.

Uusin suoritus jää statuksella Korotettu opintoihin harmaalle alueella eli ei näy suorituksissa, mutta
näkyy virkailijalle korotusyrityksenä.


