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HOTTIS on toimintamalli opiskelijoiden osaamisen todentamiseen. Tavoitteena on edistää
niiden opiskelijoiden valmistumista, joilla on jo työpaikka, oma yritys tai sellainen
suunnitteilla.
HOTTIS-opiskelijaksi kirjautuminen tapahtuu opiskelijan ja tämän henkilökohtaisen ohjaajan
yhteisellä päätöksellä.
Opiskelija voi suorittaa opintojaksoja osoittamalla käytännön kautta hankitun osaamisensa
HOTTIS-näyttötilaisuudessa. Näyttötilaisuuksia järjestetään n. 6 kertaa vuodessa, etukäteen
ilmoitettavina ajankohtina.

Rekisteröityminen HOTTIS-opiskelijaksi:
 Opiskelijan on kirjoilla oleva opiskelija ja hänen on keskusteltava ohjaajansa kanssa
käytännön osaamisensa soveltuvuudesta näytöllä näytettäväksi. HOTTIS-näytöissä
esitetään yleensä pitkäaikaisessa työpaikassa tai omassa yrityksessä kerättyä
osaamista.
Ohjeet HOTTIS-opiskelijalle
Kaikkien HOTTIS-opiskelijoiden ja arvioitsijoiden on tärkeää lukea nämä ohjeet
HOTTIS-näyttöpäivään ilmoittautuminen:
Sinun tulee suorittaa itsearviointi oman kerrytetyn osaamisesi vastaavuudesta ja tasosta
suoritettavan kurssin/opintojakson/kokonaisuuden osaamistavoitteisiin nähden.
 HOTTIS-näyttöpäivien päivämäärät ilmoitetaan etukäteen Moodlen kautta.
 Sinun tulee lähettää sitova ilmoitus opintojaksoista (opintojakson nimi ja koodi),
joista aiot antaa näytön, 3 viikkoa (21 päivää) ennen seuraavaa näyttöpäivää
 Toimita näyttömateriaalit (ks. alempaa) Moodleen viimeistään 2 viikkoa (14 päivää)
ennen näyttöpäivää.
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 Yksittäinen opiskelija voi suorittaa HOTTIS-näytön yksittäisestä kurssista vain yhden
kerran. Jos näyttösuoritusta ei hyväksytä kurssin suoritukseksi, ei samaa kurssia voi
uudelleen näytöllä pyrkiä suorittamaan.
 Jos opiskelija jää ilman pätevää perusteltua syytä saapumatta sovittuun HOTTISnäyttöön, opiskelija poistetaan HOTTIS-ohjelmasta eikä hän enää voi suorittaa
HOTTIS-näyttöjä.
 Jos olet jo aloittanut opintojakson, et voi enää perua sitä ja suorittaa sitä HOTTIksen
kautta. Suunnittele HOTTIkseen kursseja, joita et ole vielä käynyt.

HOTTIS-näyttöpäivään valmistautuminen:

 Toimita näyttömateriaali Moodleen viimeistään 2 viikkoa (14 päivää) ennen
näyttöpäivää.
 Yksi näyttö kestää noin 30-45 minuuttia riippuen kurssin sisällöstä. Tähän aikaan
sisältyy myös mahdollinen keskustelu, lisäkysymykset ja palautteenanto.
 Näyttöpäivän agenda lähetetään osallistujille viimeistään kaksi arkipäivää ennen
näyttöpäivää.
 Valmista PowerPoint –esitys tms. materiaali näyttösi tueksi. Moodleen talletettavan
materiaaliin on sisällyttävä johdantokappale, joka sisältää:
o

Opiskelijan nimi, opiskelijanumero

o

Näytöllä suoritettavan kurssin nimi ja kurssikoodi

o

Yrityksen tai työoaikan nimi, jossa kokemus on kerrytetty

o

Lyhyt johdanto opiskelijan taustaan ja työtehtäviin/toimenkuvaan johon näyttö
perustuu

 Materiaalin muiden osien on tuettava varsinaista näyttötilannetta, ottaen huomioon
näytössä keskeiset asiat:
1) näytön tulee vastata opintojakson oppimistavoitteisiin (ks. opintojaksokuvaus
opinto-oppaasta),
2) käytännön kokemus tulee näytetyksi,
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3) käytännön kokemuksen ja teorian yhtymäkohtia tuodaan esiin ja arvioidaan
kriittisesti,
4) opiskelija arvioi myös omia toimintatapoja ja kehittymismahdollisuuksia.
 Materiaalin tulee tukea käytännön kokemuksen yhtymäkohtia teoriaan. Esityksestä
täytyy käydä esiin relevantin teorian hallinta. Materiaalipaketin loppuun on lisättävä
lähdeluettelo käytetyistä kirjoista ja artikkeleista.
 Esitä näyttötilanteessa myös muuta näyttöä tukevaa materiaalia ja/tai esimerkiksi
verkkosivuja tai työkalujen käyttöä, mikä tukee osaamisen toteennäyttämistä.

Näyttötilaisuudessa
 Muista saapua näyttötilaan riittävän aikaisin valmistellaksesi näytön niin, että tilaisuus
voi alkaa täsmälleen sovittuna kellonaikana.
o

Varaa aikaa laitteistojen käynnistämiseen, verkkoyhteyksien tarkistamiseen,
materiaalien lataamiseen jne. ennen näytön alkamisaikaa!

 Näytön aikana näytön vastaanottajat voivat esittää tarkentavia kysymyksiä tai näyttö
voi edetä keskustelunomaisesti.
 Näytön vastaanottajat antavat arvosanan välittömästi näytön jälkeen.
 Erikoistapauksessa näytön vastaanottajat voivat hyväksyä näytön ehdollisena ja
pyytää toimittamaan lisämateriaalia joka varmentaa näytön hyväksynnän.
 HOTTIS-näytön tyypillinen aikataulu:
o

15 minuuttia johdanto + näyttö

o

5 minuuttia lisäkysymyksille

o

5 minuuttia arvioitsijoiden arviointikeskustelulle (ilman opiskelijan läsnäoloa)

o

5 minuuttia arvosanan julkistaminen ja palautekeskustelu

Riippuen näyttömateriaalien luonteesta jne., arvioitsijat ja opiskelija voivat myös sopia näyttöja lisäkysymysosuuden suoritettavaksi keskustelu- tai haastattelumuotoisena.
 Jos useampi opiskelija haluaa näyttää samalla kertaa samaan kurssiin liittyen
samassa yrityksessä hankitun osaamisen, näyttö järjestetään seuraavasti:
o

5-10 minuuttia tiimin johdanto (tiimiläiset, kurssi, taustatietoa yrityksestä)
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o

10 minuuttia per henkilö haastattelut (muut tiimin jäsenet pyydetään pois
luokasta)

o

10 minuuttia haastattelu kaikkien tiimiläisten kanssa

o

5 minuuttia arvioitsijoiden arviointikeskustelulle (ilman opiskelijoiden
läsnäoloa)

o

5 minuuttia arvosanan julkistaminen ja palautekeskustelu

Sekä arvioitsijoiden että opiskelijan velvollisuus on huolehtia aikataulun pitävyydestä.
Opiskelijan on suunniteltava esityksensä aikaraja huomioonottaen sekä huomioitava se
esityksen aikana. Arvioitsijoiden ammattimaiseen käytökseen kuuluu huolehtia, että
keskustelu ei päädy sivuraiteille eikä epärelevantteihin yksityiskohtiin, jotta aikataulu
saadaan pidettyä.
Näytön jälkeen:
 Jos näyttö oli hyväksytty ehdollisena ja sinun odotetaan toimittavan lisämateriaalia
näytön hyväksymiseksi, toimita se sovitussa aikataulussa, muutoin näyttöä ei voida
hyväksyä
 Opintopisteet päivitetään opintorekisteriin 14 päivän kuluessa näytön hyväksymisestä

HOTTIS-opiskelijalle tarjolla myös:
 Jokaisella HOTTIS-opiskelijalla on mahdollisuus seurata muiden näyttöjä
näyttöpäivän aikana. Muista, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus oppia!
 Näyttöpäivän aamuna järjestetään toisinaan myös yhteinen opinnäytetyöryhmä, johon
jokainen HOTTIS-opiskelija saa osallistua.
 Jokainen HOTTIS-opiskelija saa halutessaan räätälöityä opintojen ohjausta.

