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ASIO: Opiskelijalukkarin käyttö
Pääset kirjautumaan Asioon Artsin työkaluvalikosta, tai suoraan osoitteesta:
http://asio.uniarts.fi
Asioon kirjaudutaan Uniarts –tunnuksilla. Mahdollisuus kielivalintaan (FI/EN/RU) löytyy aloitusnäkymässä
oikealta ylhäältä. Kun avaat Asion, sivun vasemmalla on seuraava näkymä:

-> Valitse tästä sivupalkista alempaa ”Opiskelijalukkarit”
Klikkaa siis Opiskelijalukkarit, ja sen jälkeen aukeaa seuraava valikko, josta valitset suunniteltavan
lukukauden:

Valinnan tehtyäsi klikkaa

-nappia.
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Seuraavaksi aukeavalla Muodosta uusi lukujärjestys –sivulla voit valita ohjelmat, joiden opetusta haluat
lisätä lukujärjestykseesi:

Valittuasi ohjelmat paina jälleen

-nappia

Tämän jälkeen aukeaa kurssitarjonta, josta voit suunnitella lukujärjestystäsi klikkaamalla kurssien nimiä.
HUOM. Suunnittelethan lukujärjestyksesi HOPSisi mukaisesti!
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Kun ASIO havaitsee aikataulupäällekkäisyyksiä, se huomauttaa niistä punaisella värillä.

Voit tarkastella valitsemaasi lukujärjestystä myös viikkonäkymän kautta klikkaamalla yläpalkissa olevia
viikkonumeroita.

Viikkonäkymä:

Jos haluat saada erittelyn kurssin yksittäisistä opetuspäivistä, sen saa klikkaamalla kurssirivillä olevaa
nappia, joka esittää tiedot eri tavalla.

-
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Kun olet saanut suunniteltua itsellesi sopivan lukujärjestyksen, paina Tallenna-nappia. Voit palata
tallentamaasi lukujärjestykseen myöhemmin, täydentää ja tehdä muutoksia.

Voit poimia kurssilistalla olevat kurssit talteen esimerkiksi painamalla Asion opiskelijalukkarin
-nappia. Kurssilista on hyödyllinen apuväline WebOodissa tapahtuvassa kurssiilmoittautumisessa.
Lukujärjestykseen voi etsiä opetusta myös muusta tarjonnasta!

HUOM! Opiskelijalukkarin käyttö ei ole sama asia kuin kurssi-ilmoittautuminen
WebOodissa!
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Opiskelijalukkarin yhdistäminen omaan sähköiseen kalenteriin
Valmiin kalenterin voit tulostaa tai siirtää omaan sähköiseen kalenteriisi. Sähköisessä kalenterissa voit
yhdistää ryhmäopetuksen ajat muihin aikatauluihisi.
Tallennettuasi lukujärjestyksen, voit tilata sen syötteet sähköisiin kalentereihin klikkaamalla
nappia.

-

Kopioi WebCal-linkki-kentän sisältö, ja liitä se omaan kalenteriisi.

Kannattaa huomioida, että koska opiskelijalukkari tehdään lukukausittain, kulloisenkin opiskelijalukkarin
linkki poikkeaa aikaisemmista. WebCal-linkin yhdistäminen eri kohteisiin tulee tehdä aina, kun olet
päivittänyt lukujärjestystäsi.
Lukukausien aikana mahdollisesti muuttuvat opetusajat päivittyvät opiskelijalukkariin ja linkin kautta
sähköiseen kalenteriisi. Jos haluat itse päivittää ryhmäopetuksen kalenteritietojasi (poistaa tai lisätä
kursseja), voit tehdä sen opiskelijalukkarissa.
Taideyliopiston Webmailin kalenteriin pääset osoitteessa: http://webmail.uniarts.fi/
Asion WebCal-linkin voi yhdistää Taideyliopiston Webmailin Office 365:n kalenteriin tämän ohjeen avulla:
https://support.office.com/en-ca/article/Open-an-Internet-calendar-in-Outlook-Web-App-5de44446-aa164e8f-9ddd-84f170446226
Jos haluatte yhdistää WebCalin omiin puhelimiin ja kalenteriohjelmistoihinsa, WebCal-käyttöohjeita eri
softille löytyy täältä: http://www.webcal.fi/fi-FI/tuetut_ohjelmat.php
Taideyliopiston IT-tuki help@uniarts.fi voi tarvittaessa auttaa WebCalin yhdistämisessä Webmailin
kalenteriin. Muiden kysymysten osalta voi lähettää sähköpostia osoitteeseen: asio-help@uniarts.fi

