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Vi har inlett läsåret 2018-19 och hälsar er välkomna med!  
 
Vårt samarbete har traditionsenligt som mål att erbjuda vuxenstuderande ett så brett 
utbud som möjligt av svenskspråkiga universitetskurser.  
Trots många intressanta ämnen och kurser står vi inför utmaningar när det gäller att 
få tillräckligt många deltagare. Marknadsföring av utbildning är utmanande i den 
informationsmängd som idag riktas till våra målgrupper. Därför hoppas vi att ni 
faktiskt tar kontakt med oss när ni behöver hjälp med att marknadsföra ÖPU-kurser. 
Vi har noterat att en del av er sätter ut information om kurser på sociala medier och i 
det sammanhanget kan vi nog utveckla vårt samarbete. Det är dock enbart ni som vet 
hur många deltagare ni har på era kurser och när det behövs en extra insats för att 
fylla en kurs.  
 

- All nödvändig information om kursarrangemang etc. finns i Guiden för 

samarbetsparter som hittas på vår infosida för samarbetsparter 

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-

universitetet/samarbetspart/ 

- Vi ber er notera att de ordningsregler som gäller för studerande vid Åbo Akademi också gäller öppna universitetets 

studerande http://web.abo.fi/fc/opu/studerande/ordningsregler290816.pdf 

- Vi hoppas att ni i er kursinformation klart och tydligt informerar om såväl ÖPU-avgiften som er egen studieavgift. Här 

finns information om studieavgifter: https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/innan-

anmalan/ 

Här hittar ni alla våra nätkurser http://web.abo.fi/opu/Kurslista2018-19Natkurser.pdf . Nätkurserna kompletterar kursutbudet i 
alla regioner och ni får gärna sätta denna länk på era webbsidor! 
 
Viktigt att notera inför kursstart: 

- Notera att läraren inte är skyldig att göra ersättande eller kompletterande frågor till de kursdeltagare som inte är med 
på närundervisningen. Om kursen har krav på en viss närvaroprocent så kan läraren kräva att de som vill avlägga 
kursen skall ha uppfyllt dessa krav. I annat fall kan dessa deltagare inte bli examinerade, dvs de har inte rätt att tenta 
eller på annat sätt bli bedömda.  

- Läraren behöver inte gå in i förhandlingar med kursdeltagarna om vad de ska göra istället för att vara närvarande. 
- Meddela ansvarig planerare om datumändringar och annullerade kurser, så att vi kan uppdatera vår information. 
- Intyg över avlagda ÖPU kurser skrivs ut av Öppna universitetet vid Åbo Akademi och endast på begäran. 

 
De som ger service i Åbo är Camilla Lundström, Christel Söderholm och Mikaela Edman samt i Vasa Christina Loo och Annette 
Hartvik. Den gemensamma mejladressen till ÖPU-kansliet är opu@abo.fi. 
Som ni ser av namnen ovan så har vi nya sekreterare både i Åbo och Vasa, nämligen Mikaela Edman och Annette Hartvik. 
Dessutom är Christina Teirfolk teamledare för ÖPU-kollegiet i Vasa fr o m 1.9. 
 
Kontakta oss omedelbart om ni har frågor!  
 
 
Vi hoppas på ett givande läsår och ett gott samarbete,  
 
Majlen Saarinen & Christina Teirfolk 
 https://www.facebook.com/OppnaUniversitetet  
www.abo.fi/opu  
http://blogs.abo.fi/oppnauniversitetet  
www.cll.fi  
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