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OPETUSTARJONTA JA ILMOITTAUTUMINEN (UEFILPA)
Opetusohjelmat löydät verkkosivuiltamme, katso http://www.uef.fi/fi/aducate/opetustarjonta.
Avatessasi opetusohjelman siirryt Opintopolku.fi-verkkopalveluun, jossa ohjelmamme julkaistaan. Ohjelmaan voi olla liitetty useampia ilmoittautumismahdollisuuksia eli hakukohteita.
Hakukohde voi olla tulossa hakuun, käynnissä tai haku voi olla jo päättynyt. Täytä hakulomakelinkki on aktiivinen, kun haku on käynnissä.
Ilmoittautuessasi tunnistaudut sähköisesti (uef-tunnuksella, verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella), maksat opintomaksun verkkopankissa ja saat opinto-oikeuden ja ohjeet opintojen aloittamiseen välittömästi sähköpostiisi. Yksittäisissä opinnoissa opiskelijat valitaan vasta
ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, jolloin UefILPAssa ei makseta opintomaksua heti ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin opintomaksun maksuohjeet toimitetaan erikseen opintoihin valituille.
Sähköisen tunnistaminen tehdään Suomi.fi-tunnistamispalvelussa. Voit
tunnistautua suomalaisten verkkopankkien tunnuksilla: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Ålandsbanken, S-pankki, Aktia, PopPankki, Säästöpankki ja OmaSP. Maksaminen onnistuu edellisten lisäksi
luottokorteilla Visa, Visa Electron ja MasterCard sekä mobiilimaksu MobilePay.
Jos et voi ilmoittautua sähköisesti, ota yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon, puh. 050 467 8460 (Joensuu), 040 355 3945 (Kuopio) tai sähköpostitse avoinyliopisto@uef.fi.
UefILPAssa ilmoittaudutaan yhteen opintokokonaisuuteen tai opintojaksolle
kerrallaan.
ILMOITTAUTUMINEN UEFILPASSA ETENEE SEURAAVASTI:

Aloitussivulla on valittuna jakso/kokonaisuus, jonka tiedoista lähdit ilmoittautumaan.
Jos haluat kuitenkin vaihtaa kohdetta, jaksoja/kokonaisuuksia voit hakea mm. nimellä
tai tunnisteella Etsi hakukohteita -toiminnolla. Tarkemmat hakuehdot saat näkyville
Enemmän hakuehtoja –toiminnolla.
Seuraavaksi: Jatka tunnistautumaan.
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Valitse tunnistamistapa: Haka-tunnuksella tai Suomi-fi-tunnistaminen.
Haka on yliopistojen ja korkeakoulujen yhteinen tunnistautumispalvelu, joten voit tunnistautua Itä-Suomen yliopiston tai muun korkeakoulun käyttäjätunnuksella. Voit käyttää tunnistautumiseeen
Suomi.fi-tunnistamisen kautta esimerkiksi oman pankkisi verkkopankkitunnusta tai mobiilivarmennetta.

Sähköisen tunnistautumispalvelun välittämän henkilötunnuksen perusteella
UefILPA tarkastaa, oletko opiskellut
Itä-Suomen yliopistossa aikaisemmin.
Jos olet uusi opiskelija, lisää yhteystiedot lomakkeelle. Jos tietosi löytyvät jo meiltä, tiedot tulostetaan näytölle päivitettäväksi tarvittaessa.
Pakolliset tiedot on merkitty punaisella tähdellä (*). Sähköpostiosoitteen kirjoitusasu tarkastetaan kysymällä se sinulta kaksi kertaa.
Jos sukunimesi on vaihtunut viimeisen opiskelukauden jälkeen, et voi vaihtaa sukunimeä uefILPAssa vaan muutos vaatii yhteydenoton avoimen yliopiston toimistoon (katso
yhteystiedot edellä).
Jos asut ulkomailla, täytä lähiosoitteen molemmat kentät ja käytä postinumerona
Kuopion postinumeroa 70100. (Maksupalvelussa postinumero on pakollinen tieto.)
Jatka.

Tarkasta vielä, että olet ilmoittautumassa juuri haluamaasi
koulutukseen.
Tutustu myös maksu- ja perumisehtoihin.
Pääset jatkamaan vasta hyväksyttyäsi maksu- ja perumisehdot!
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Maksaminen: Valitse maksutapa, kirjaudu palveluun
ja hyväksy maksun veloitus tililtäsi.

Maksun onnistuttua saat näytölle yhteenvedon opintooikeudesta sekä linkin verkkosivuillemme, mistä löydät
opintojen aloitusohjeet. Tiedot välitetään
yhteystietolomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Automaattinen ilmoitus sujahtaa usein postilaatikon roskapostikansioon. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös
postilaatikkosi roskaposti-kansio!
Seuraava ilmoittautuminen: jos haluat jatkaa ilmoittautumalla
seuraavalle jaksolle/kokonaisuuteen.
Lopuksi poista tunnistautumistiedot selaimen välimuistista Lopeta -painikkeella!

