
TERVETULOA OPISKELEMAAN SAMK KUNINKAISTEN KAMPUKSELLE!

ORIENTAATIOVIIKON 29.8.-5.9.2022 OHJELMA

Videotervehdys uusille opiskelijoille

AKTIVOI SAMK-tunnus elokuun lopussa (viimeistään 29.8.2022)
Ohjeet

ALOITA OPINTOJAKSO AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOT KÄYNTIIN (1 op)
kirjautumalla SAMK-tunnuksellasi 29.8.2022 opintojakson Moodlepohjaan oheisen linkin kautta: .
Valitse sininen (keskimmäinen) Moodle. Ensimmäistä kertaa kirjautuessasi tarvitset avaimen, joka
on saatavissa täältä 29.8.2022.

Jos Moodlepohjaan kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Hanna Moisioon (s-postiosoite
muotoa etunimi.sukunimi(at)samk.fi).

TESTAA VERKKOYHTEYS (HILL)
Ajankohta 30.8.2022 tai 1.9.2022 klo 15–17.00 verkkohuoneessa:
https://hill.webex.com/meet/esamk

- klikkaa tuolloin oheista linkkiä ja kirjaudu istuntoon etu- ja sukunimelläsi +
s-postiosoitteellasi

- ohjeita HILL-testaukseen osallistumisesta
- muut HILL-ohjeet

https://www.samk.fi/wp-content/uploads/2018/06/Ohje-SAMK-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4tunnus.pdf
https://hill.webex.com/meet/esamk
https://esamksupport.samk.fi/ohje/hill-testisessiot/
https://hill.samk.fi/ohjeet/osallistujan-ohje/


ORIENTAATIOVIIKON VERKKOTAPAAMINEN 2.9.2022 (muutokset ohjelmaan mahdollisia)
Paikka: verkossa (HILL) https://hill.webex.com/meet/kuninkainen

9:00 Tilaisuuden avaus
9:20 Liiketalouden verkko-opinnot
9:35 Kampuksen henkilökunta esittäytyy
9:45 ICT-palvelut opiskelijoille
10:15 Tauko
10:30 eSAMK-palvelut esittäytyvät
11:00 Loki - järjestelmä
11:15 Opinto-ohjaajan puheenvuoro
11:30 Ruokatauko
12:00 Kokoontuminen tutoropettajien verkkohuoneissa (verkkohuoneiden osoitteet jäljempänä
kohdassa Opintojen suunnittelu)

Esihenkilötyö ja johtaminen Leena Sääski, Julkishallinto Hanna Moisio, Finanssi ja talous
Satu Korhonen, Oikeustradenomi Tuula Miettinen, Polkuopiskelijat Suvi Lehtonen

13:30 Tauko
13:45 Verkko-oppimisen taidot ja ympäristöt -opintojakso alkaa (sama verkkohuone kuin
aamupäivällä https://hill.webex.com/meet/kuninkainen)

- Verkko-opiskelu Kuninkaisten kampuksella
- Laadukkaat lähdemateriaalit korkeakouluopinnoissa ja työelämässä

n. 15:30 Päivä päättyy

LAUANTAI 3.9.2022
10:00 Verkko-oppimisen taidot ja ympäristöt -opintojakso jatkuu työskentelynä opiskelijoiden omissa
EduHill-huoneissa tai Teams:ssa

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Tutkinto-opiskelijat jakaantuvat tutorryhmiin valitsemansa suuntautumisen perusteella. Alla on
tiedot kunkin suuntautumisen tutorohjauksen ajankohdista ja yhteyshenkilöistä.
Polkuopiskelijoiden  ja muualta siirtyneiden opiskelijoiden tutorohjaus on järjestetty erikseen,
opettajatutoreiden yhteystiedot on mainittu listassa jäljempänä.

Esihenkilötyö ja johtaminen > opettajatutor Leena Sääski leena.saaski(at)samk.fi, Hill-huone
https://hill.webex.com/meet/lesaask  (). HILL-päivystys ma . klo 17-18.

Finanssi ja talous > opettajatutor Satu Korhonen satu.korhonen(at)samk.fi, HILL-huone
https://hill.webex.com/meet/sakorho (849 732 990). HILL-päivystys ma klo 17-18.

Julkishallinto > opettajatutor Hanna Moisio hanna.moisio(at)samk.fi, HILL-huone
https://hill.webex.com/meet/hanna.moisio (842 408 923). HILL-päivystys ma 5.9. klo 17-18.

Oikeustradenomi > opettajatutor Tuula Miettinen tuula.miettinen(at)samk.fi, Hill-huone
https://hill.webex.com/meet/tumiett (). HILL-päivystys. klo 17-18.

https://hill.webex.com/meet/kuninkainen
https://hill.webex.com/meet/kuninkainen
https://hill.webex.com/meet/jonna.koivisto
https://hill.webex.com/meet/sakorho
https://hill.webex.com/meet/sakorho
https://hill.webex.com/meet/hanna.moisio
https://hill.webex.com/meet/hanna.moisio


Polkuopiskelijat > opettajatutor Suvi Lehtonen suvi.lehtonen(at)samk.fi, HILL-huone
hill.webex.com/meet/sulehto (843 619 539). HILL-päivystys ma . klo 17-18.

Siirto-opiskelijat (muista korkeakouluista siirtyneet opiskelijat) > opettajatutor Heidi Varpelaide
heidi.varpelaide(at)samk.fi, HILL-huone hill.webex.com/meet/hevarpe

Opetussuunnitelma

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT
Kuninkaisten kampuksella voit valita opiskeltavan alan seuraavista vaihtoehdoista: Finanssi
ja talous, Julkishallinto, Esihenkilötyö ja johtaminen, Oikeustradenomi (juridiikka).
Suuntautuminen valitaan orientaatioviikon aikana opintojen alkaessa (viimeistään 6.1.2022).

Ohessa suuntautumisvaihtoehtojen esittelyvideot:
Esihenkilötyö ja johtaminen
Finanssi ja talous
Julkishallinto
Oikeustradenomi (juridiikka)

Tutkinto verkossa - blogista voit lukea mm. Kuninkaisten kampuksen opiskelijoiden
opiskelukokemuksista

http://hill.webex.com/meet/sulehto
https://samk.opinto-opas.fi/curricula/degreeprogrammes/groups/plan?groupId=71578&planId=4002005
https://youtu.be/F92ZdTg9f3M
https://youtu.be/K39Qc5wgyrc
https://youtu.be/-NhXGWAvfC0
https://youtu.be/uPEbLlEAcH4
https://tutkintoverkossa.samk.fi/

