Oikeustieteiden laitos

HOPS-ohje lukuvuodelle 2017–2018, HTK-opiskelijat
HOPS-prosessi
HOPS eli henkilökohtainen suunnitelma on jokaisen opiskelijan itselleen laatima suunnitelma siitä, mitä,
miten ja missä aikataulussa aikoo opiskella. HOPSin laatimiseen kuitenkin saa tukea.
Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojen suoritusjärjestys (ensimmäisen lukuvuoden HOPS-runko)
on kirjoitettu osaksi opetussuunnitelmaa (opinto-oppaaseen).
Ensimmäisen lukuvuoden keväällä opiskelijat laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja
palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi.
Halutessaan HOPSin voi laatia myös wordillä tai excelillä. HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa
päivitetään ja palautetaan toisen opiskeluvuoden lokakuun loppuun mennessä amanuenssille, joka tarkastaa ja hyväksyy suunnitelman. Vaihto-opintoihin liittyvistä asioista voi käydä keskustelemassa kvkoordinaattorin kanssa. HOPSin palautettuaan opiskelija saa yhden opintopisteen rekisteriin (5311016).
Tarkempia ohjeita HOPS-työskentelystä annetaan oikeustieteiden laitoksen www-sivuilla:
www.uef.fi/fi/oikeustieteet/hops.

Kuinka HOPS laaditaan?
Opinto-opas sisältää kuvauksen tutkintorakenteesta, tietoa opiskelusta ja suoritettavista tutkinnoista ja
niiden tavoitteista. Aloita siis tutustumalla opinto-oppaaseen (uudet opiskelijat saavat ensimmäisenä
syksynä painetun opinto-oppaan, jatkossa opinto-opas löytyy sähköisenä oikeustieteiden nettisivuilta).
Opintojaksokuvaukset löytyvät Weboodista. Opintojaksokuvauksesta käy ilmi opintojakson sisältö, suoritustapa sekä kirjallisuus- ja säädösvaatimukset.
Opetusaikataulut löytyvät WebOodista. Hyvä apuväline opintojen aikatauluttamisessa on myös tenttitaulukko, joka myöskin löytyy oikeustieteiden nettisivuilta. Tenttitaulukossa on listattuna kaikkien opintojaksojen opetusajankohta sekä suoritustapa.
Aloita opintojen suunnittelu tutustumalla huolella opinto-oppaaseen ja pääaineesi tavoitteisiin. Tutustu
myös muiden koulutusalojen opintotarjontaan sekä mm. sivuaineopinnoista kertoviin sivuihin. Nämä
antavat suunnan ja kehyksen omille tavoitteillesi. Pohdi omia tulevaisuuden näkymiäsi ja kiinnostuksen
kohteitasi sekä tavoitteitasi ja odotuksiasi, joita asetat koulutukselle ja opiskelulle. Voit aloittaa esim.
pohtimalla miksi opiskelet oikeustieteitä. Näin voit suunnata opiskelun aikana tehtäviä valintoja omien
pyrkimystesi mukaisesti.
Perehdy tutkintosi rakenteeseen (yleiset oikeusjärjestysopinnot, kieli- ja viestintä-, perus-, aine- ja syventävät opinnot, valinnaiset opinnot jne.).
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Selvitä seuraavaksi opinto-oppaasta, mitkä pääaineesi (ja mahdollisten sivuaineiden) opintojaksot ovat
pakollisia ja millä opintojaksoilla Yleisiin oikeusjärjestysopintoihin kuuluvat kurssit korvataan. Selvitä
myös, missä järjestyksessä opintojaksoja olisi hyvä suorittaa.
Tee suunnitelma, milloin suoritat mitäkin opintojaksoja ja laadi itsellesi konkreettinen opiskeluaikataulu
ainakin tulevaa lukuvuotta varten. Aikataulun voit tehdä sillä tarkkuudella kuin itse koet sopivaksi. Myös
tulevien lukuvuosien opintoja on hyvä hahmotella karkeasti. Voit korjata ja tarkentaa tavoitteitasi ja suunnitelmiasi koko opiskelun ajan, sillä HOPS tarkentuu sitä mukaa, kun käsityksesi omista ja yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista selkiytyy. Tarkoituksena on, että tarkistat säännöllisesti (esim. lukuvuosittain) aiottua opintojaksojen suoritusjärjestystä ja -aikataulua ja teet suunnitelmaasi tarvittavia muutoksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä.
Opiskelujesi etenemisen kannalta on tärkeää, että teet realistisen ja tavoitteellisen suunnitelman, jossa
otat huomioon oman elämäntilanteesi ja mahdollisuutesi opiskeluun. Kalenteriin on hyvä varata riittävästi
aikaa sekä opiskelulle että opiskelun ulkopuolisille asioille. Yhden vuoden kokopäiväinen opiskelu vastaa
60 opintopistettä. Yhden opintopisteen keskimääräiseksi työmääräksi on arvioitu n. 27 tuntia. Aikaa on
siis varattava luennoille, harjoituksille, tenttiin lukemiseen, kirjoittamiseen, muistiinpanojen tekemiseen, ryhmätöihin, itseopiskeluun jne. Aikaisemmat opintosi ja kokemuksesi sekä monet muut seikat
vaikuttavat siihen, että aikaa saattaa kulua jonkin verran enemmän tai vähemmän.
Esimerkki:
Olet päätoiminen tutkinto-opiskelija ja valitset pääaineeksesi hallinto-oikeuden ja sivuaineeksesi siviilioikeuden.
Tavoitteena on siis suorittaa noin 60 opintopistettä lukuvuoden aikana. Ensimmäiseksi tarkastat opinto-oppaasta,
mistä opinnoista hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot koostuvat ja mitkä kursseista ovat pakollisia. Jos/kun
laadit HOPSin WebOodin HOPS-työkalulla, antaa järjestelmä automaattisesti näkyviin kokonaisuuksiin kuuluvat
opintojaksot tai ohjeet opintojaksojen valintaan, kun lisäät kokonaisuuden suunnitelmaasi.
Opinto-oppaasta käy ilmi, että hallinto-oikeuden perus- ja aineopinnot (25 + 35 op) voi koota useilla eri tavoilla.
Hallinto-oikeuden perusopinnoista on kuitenkin oppaassa esitetty suositus: vain yleishallinto-oikeuden opintojakso on pakollinen osa hallinto-oikeuden perusopintoja (25 op). Kandidaatin tutkielma (10 op) on taas pakollinen
osa aineopintoja. Koska yleishallinto-oikeus sisältyy yleisiin oikeusjärjestysopintoihin, opintojaksoa ei voi sisällyttää enää hallinto-oikeuden perus- tai aineopintoihin. Tällöin hallinto-oikeuden perusopintokokonaisuuden voi
täydentää valitsemillaan opintojaksoilla vähintään 25 opintopisteen laajuiseksi.
Yleishallinto-oikeuden lisäksi hallinto-oikeuden perusopinnot suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:
5311305
Informaatio-oikeus 5 op
5311306
Maakunta- ja kuntaoikeus 5 op
5311307
Virkamiesoikeus 5 op
5311308
Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
5311209
Finanssihallinto-oikeus 5 op
Koska kyse on suosituksesta, muitakin opintojaksoja voi valita perusopintoihin aineopintojen listasta.
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Seuraavaksi tutustut opintojaksokuvauksiin WebOodissa ja mietit, mitkä kurssit haluat suorittaa. WebOodista löytyvät myös opetusaikataulut. Aikataulut ja suoritustavan voit tarkastaa myös tenttitaulukosta (HUOM! tenttitaulukkoa ei päivitetä). Tämän jälkeen alat laatia suunnitelmaa, mitä kursseja ja missä järjestyksessä kurssit suoritetaan (ks. alla). Perusopintojen lisäksi toiselle vuodelle on tarpeen aikatauluttaa myös muita opintoja. Toisena opiskeluvuotena voi suorittaa perusopintojen lisäksi myös aineopintoja (esimerkissä aineopintoihin kuuluvat kurssit
kursiivilla; ota kuitenkin huomioon mahdolliset suoritusjärjestykset) tai sivuaineen opintoja. Myös kieliopintojen
opiskelu kannattaa aloittaa toisena opiskeluvuotena. Tässä esimerkissä sivuaineeksi on valittu siviilioikeus.
Myös siviilioikeuden kurssit lisätään aikataulusuunnitelmaan, esimerkissä siviilioikeuden kurssit ovat punaisella.
Opinto-oppaan mukaan:
”Siviilioikeuden perusopinnot koostuvat seuraavista pakollisista opintojaksoista:
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op
5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus 5 op
5311612 Työoikeus 5 op
Jos opiskelija suorittaa Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) -kokonaisuuden, sijoittuvat yksityisoikeuden perusteet, perhe- ja jäämistöoikeus sekä sopimusoikeus em. kokonaisuuteen. Näiden tilalle suositellaan suoritettavaksi
opintojaksot yhtiöoikeus (5212401, 5 op), kiinteistöoikeus (5311728, 5 op) ja immateriaalioikeus (5311627, 5 op),
mutta opiskelija voi valita niiden sijaan myös muita opintojaksoja siviilioikeuden opintojaksoista. Kandidaatin tutkielma (10 op) ei voi sisältyä perusopintoihin.”
Esimerkkisuunnitelma toisen opiskeluvuoden syyslukukauden opinnoista:
Syksy 2017
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
31.8.-6.9., suoritustapa tentti 15.9.
5311609 Vahingonkorvaus- ja vakuutusoik. 5 op
19.–26.9., suoritustapa tentti 13.10. tai tehtävät
5311307 Virkamiesoikeus 5 op
17.–25.10., tentti 10.11.
5311316 Koulutusoikeus 5 op
31.10.–8.11., tentti 20.11. tai tehtävät
5311612 Työoikeus 5 op
20.11.–5.12., suoritustapa tentti 18.12.
5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
11.–19.12., suoritutapa essee-tehtävät,
palautus 15.1.
yht. 30 op
Ohjausta HOPSin laatimiseen antavat:
- opettajatuutorit (pää- ja sivuainevalinnat)
- kv. koordinaattori (kv. vaihto)
- amanuenssit (tutkintorakenteet, korvaavuudet ja sisällyttämiset)

