
 
Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori (PJT) 
Infopäivien ohjelma ja aikataulu 2022  
 

Keskiviikko 24.8. Porin yliopistokeskus, huone 336 
klo 10:00–12:00 PJT tutkinto-ohjelman info 

 IT-info (käyttäjätunnukset, salasanat, s-posti) 
 Tutkintorakenne, opinnot, opiskeluun liittyvät käytännön asiat 

klo 12:00–13:00 Lounastauko 
klo 13:00–15:20 Lyhyt tutustuminen opiskelijatietojärjestelmiin 

 Opiskelijan intrasivut, SISU 
 Opintosuunnitelma HOPS 
 Opintojaksoilmoittautuminen 
 Mallilukujärjestykset, ajallinen opintosuunnitelma 

klo 15:20–15:30 Tauko + kuohuviinitarjoilu 
klo 15:30–19  Opettajien esittäytyminen (klo 15:30-16:00) 

 Get together-tilaisuus: Opettajien ja opiskelijoiden verkottuminen 
ja tutustuminen. Pienryhmissä tehtävärastien suorittaminen, 
siirtyminen Kirjurinluotoon (säänmukainen pukeutuminen!) (sateen 
sattuessa olemme yliopistokeskuksessa). 

 Opiskelijahaalareita myytävänä opiskelijajärjestö Pointerin rastilla 
 Viimeinen rasti n. klo 18 pientä syötävää 

Torstai 26.8. verkossa, linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  
klo 10:15–13:00 Vapaaehtoinen osallistuminen 

Info opiskelijatietojärjestelmistä ja opinnoista 
 Verkostoituminen oman PJT-vuosikurssin kanssa 
 Opiskelijan intrasivut, SISU 
 Opintosuunnitelma HOPS 
 Opintojaksoilmoittautuminen 
 Mallilukujärjestykset, ajallinen opintosuunnitelma 

klo 13:00–15:00 Porin yliopistokeskuksen infotilaisuus uusille opiskelijoille.  
Paikka Porin yliopistokeskus, Auditorio 126. 
(vaihtoehtoinen aika tiistai 23.8. klo 12-14) 
Osallistuminen tilaisuuteen on erittäin suositeltavaa, sillä tilaisuudessa 
käsiteltäviä asioita ei informoida muualla. Tilaisuus toteutetaan hybridinä ja 
se tallennetaan myöhempää katsomista varten. 
Aiheet: Opiskelu Porin yliopistokeskuksessa, tilat ja turvallisuus, 
oppilaitostyö, YTHS-palvelut, Ravintola Sofia, opiskelijan tuet ja 
opiskelijapalvelut         

 
Tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöt: 

 Professori Marko Seppänen (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö) 
 Koulutusasiantuntija Minna Baggström (opintojen ohjaus, HOPS) 
 Opetusassistentti Tiina Suominen (opiskeluun liittyvät käytännön asiat) 

 

 

 

 



 
 

Syventävien ja aineopintojen info to 1.9. klo 16:15 verkossa, linkki: Liity kokoukseen 
napsauttamalla tästä  

Opettajat kertovat opintokokonaisuuksista ja opintojaksojen sisällöistä, osaamistavoitteista ja 
toteutuksista sekä esitietovaatimuksista tarkemmin. 
 
 
 
 
LOKAKUUN LÄHIPÄIVÄT, pakollinen läsnäolo pe 7. – la 8.10. 

Alustava suunnitelma, tarkista aikataulut aina SISUsta 

 pe 7.10. klo 10-12 opintopsykologi (huone 251):  

o Työn ja opiskelun yhdistäminen. Ajankäyttö ja etäopiskelu. Opiskelu yliopistossa. 

o  Harjoitusryhmien muodostaminen 

o Kahvitarjoilu 

 klo 13-15 Teollisuustalouden perusteet (huone 344): 1*2 h 

 Ruokailutauko 

 klo 16-19 Tutkimusmetodologia (huone 251): 3 h  

 Opiskelijajärjestö Pointer järjestää iltaohjelmaa  

 Majoitussuositus Rantakartano, https://www.rantakartano.net/  

  

 la 8.10. klo 9-13 Teollisuustalouden perusteet (huone 251): 2*2h 

 lounastauko (sovitaan opettajien kanssa) 

 klo 13-16 Tietokantojen perusteet - klinikka (huone 336) 

     


