
HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (HOPS 1-LOMAKE) 

Huom! Tämä lomake on tarkoitettu Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 

HOPS on opiskelun suunnittelun väline ja asiantuntijuuden kehittymisen menetelmä, joka 
etenee tavoitteellisena prosessina koko koulutuksen ajan. HOPS on opintoihin liittyvien 

valintojen tekemistä ja ajattelutapa oman oppimisen havainnointiin. 

OPISKELIJATIEDOT 

Nimi: 

Opiskelijanumero: 

Ryhmätunnus: 

AIKAISEMMAT OPINNOT JA TYÖKOKEMUS 

Miksi olet valinnut Centria-ammattikorkeakoulun opiskelupaikaksesi? Oliko sinulla muita vaihtoehtoja? 
Mikä sai sinut valitsemaan juuri tämän koulutuksen? 

Millainen on pohjakoulutuksesi (lukio, ammatillinen koulutus)? Onko sinulla aiempia opintoja 
ammattikorkeakoulusta, yliopistosta, avoimesta korkeakoulusta tai kesäyliopistosta? Voiko näitä 
aiempia opintoja liittää nykyiseen tavoitetutkintoosi? 



Millainen on aikaisempi työkokemuksesi? Työskenteletkö tällä hetkellä? Miten voit hyödyntää 
aikaisempaa ja nykyistä työkokemusta opinnoissasi? Mikäli työskentelet tällä hetkellä, sinulla voi olla 
mahdollisuus työn opinnollistamiseen. 

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta yhdistys- tai järjestötoiminnasta? Onko toiminnasta kertynyt 
osaamista, jota voit hyödyntää opinnoissasi? 

Millaista kansainvälistä kokemusta sinulla on? Oletko ollut vaihdossa aikaisemmissa opinnoissasi? 
Oletko kiinnostunut lyhyestä (1-2 vk) vaihdosta, lukukauden mittaisesta vaihdosta tai kansainvälisestä 
harjoittelusta (2-3 kk)? Oletko kiinnostunut toimimaan monikulttuurisissa ryhmissä ja/tai opiskelemaan 
osan opintojaksoista englannin kielellä? Oletko kiinnostunut suorittamaan kaksoistutkinnon (erit. 
liiketalous, tieto- ja viestintätekniikka, kemiantekniikka)? 



OPPIMINEN JA OPISKELU 

Millainen olet mielestäsi oppijana (aikaisemmat opiskelukokemukset, vahvuudet ja mahdolliset 
haasteet, ajankäytön hallinta ym.)? 

Onko sinulla todettu tai oletko epäillyt, että sinulla on puhe-, luku- tai kirjoitusvaikeus tai jokin muu 
opiskeluvaikeus? (Toimita mahdollinen todistus opettajatutorillesi). Onko elämäntilanteessasi tällä 
hetkellä tai tulossa olevia kuormittavia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa opintoihisi (terveydentila, 
huippu-urheilu, vanhempainvapaa, työ, varusmies-/siviilipalvelu)? 

Skills Centria on toiminto, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijoita opinnoissa ja urasuunnittelussa. 
Skills Centria järjestää myös opintojen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvää matalan kynnyksen 
toimintaa. Skills Centrian nettisivuilta löydät tiedot opiskelua tukevista työpajoista, kielten ja 
matematiikan valmennuskursseista, opintoja ja hyvinvointia tukevista pienryhmistä sekä urapolkua 
vahvistavista tilaisuuksista. Toiminta on avointa kaikille opiskelijoille, ja toimintaa pyritään järjestämään 
sekä englanniksi että suomeksi. Mikäli haluat lisätukea opintoihisi tai muuten elämäntilanteeseesi, tule 
mukaan Skills Centriaan! 



KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA TAVOITTEET 

Urapolkua rakennetaan jo opintojen aikana. Verkostoituminen on yksi hyvä tapa laajentaa 
näkemyksiäsi ammatillisista vaihtoehdoista ja syventää osaamistasi. Kannustamme opiskelijoita 
tekemään näkyväksi omaa osaamistaan täyttämällä oman osaamisprofiilin Centria Jobissa. HOPS-
keskusteluun voit valmistautua tekemällä profiilin digitaaliseen rekytointialustaan Centria Jobiin 
(https://www.tiitus.fi/centria-jobi/ tai puhelimen sovelluskaupoista Tiitus – (Työpaikat)).  

Oletko tehnyt osaamisprofiilin Centria Jobiin?  Kyllä    En 

Miten voisit hyödyntää Centria Jobia opintojen aikana osaamisesi esiin tuomisessa ja 
verkostoitumisessa? Tuleeko sinulle mieleen jokin sellainen osa-alue, jota haluaisit kehittää 
opinnoissasi? Keskustelussa voitte käydä yhdessä läpi, miten verkostoitua alan ammattilaisten 
kanssa esimerkiksi projektien, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta. 

Millaisista työtehtävistä olet kiinnostunut ja millaisiin työtehtäviin toivot työllistyväsi tutkinnon 
suoritettuasi? Millaista osaamista näissä tehtävissä edellytetään? 



Millaisia toiveita tai odotuksia sinulla on opintojen suhteen? Millaisia asioita odotat opiskeluajalta? 

Millaisia tavoitteita sinulla on opiskeluajallesi? Kirjoita muutama tavoite a) koko opiskeluajalle, b) 
ensimmäiselle lukuvuodelle ja c) tälle kuukaudelle. Tavoitteesi voivat liittyä opiskelutaitoihisi, 
ammatilliseen osaamiseen, vaihto-opintoihin, ajanhallintaan ja opiskeluryhmääsi. Kirjoita tavoitteiden 
perään myös keinoja, joiden avulla voit saavuttaa ne. 

a) Toiveet koko opiskelujaksolle

b) Toiveet ensimmäiselle lukuvuodelle



c) Toiveet tälle kuukaudelle


	Mikä sai sinut valitsemaan juuri tämän koulutuksen: 
	aiempia opintoja liittää nykyiseen tavoitetutkintoosi: 
	mahdollisuus työn opinnollistamiseen: 
	osaamista jota voit hyödyntää opinnoissasi: 
	liiketalous tietoja viestintätekniikka kemiantekniikka: 
	haasteet ajankäytön hallinta ym: 
	huippuurheilu vanhempainvapaa työ varusmiessiviilipalvelu: 
	kanssa esimerkiksi projektien harjoittelun ja opinnäytetyön kautta: 
	undefined: 
	Millaisia toiveita tai odotuksia sinulla on opintojen suhteen Millaisia asioita odotat opiskeluajalta: 
	a Toiveet koko opiskelujaksolle: 
	b Toiveet ensimmäiselle lukuvuodelle: 
	c Toiveet tälle kuukaudelle: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Group1: Off


