Bästa samarbetsparter,
Hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande sommar!
Vi står inför ett nytt läsår när vi tillsammans ska erbjuda kvalitativa och inspirerande akademiska
kurser.
Spara gärna detta mejl, som innehåller länkar till all information som behövs under läsåret!
All nödvändig information, som t.ex. checklista för kursarrangemang, hittar du samlad i Guiden för
samarbetsparter som också finns på vår infosida för samarbetsparter https://www.abo.fi/centretfor-livslangt-larande/oppna-universitetet/samarbetspart/
Notera att ÅA:s ordningsregler även gäller öppna universitetets studerande
http://web.abo.fi/fc/opu/studerande/ordningsregler290816.pdf
Det är viktigt att vuxenstuderande avlägger våra kurser, inte bara deltar i dem, så vi behöver
inspirera dem och ge dem motivation till detta vid varje kursstart!
Utvecklingen av sociala medier som marknadsföringsverktyg fortgår på Öpu och som tidigare nämnts
är detta ett viktigt led i samarbetet med er för marknadsföringen av alla våra kurser. Eftersom ni vet
bäst när en extra insats av marknadsföring behövs för att fylla en kurs, så ber vi er att i god tid ta
kontakt med opu@abo.fi så gör vi en gemensam satsning! Här hittar ni alla våra kurser
www.abo.fi/opu/kursutbud.
Kom särskilt ihåg i samband med varje kursstart:
- Deltagarlistan: observera att deltagarlistorna måste sändas in elektroniskt enligt denna
modell Deltagarlista_modell.xlsx (live.com).
Listan skickas direkt efter kursstarten till opu@abo.fi för att möjliggöra registrering av
deltagare och deras vitsord framöver.
- Vitsord och intyg: Informera deltagarna om att vitsord och intyg fås på begäran via Öpus
kansli opu@abo.fi .
Öpuleden: Öppna universitetsleden innebär att man kan ansöka om studieplats för examensstudier
på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. Se mera info www.abo.fi/opuleden
För mera information kontakta; Majlen Saarinen, e-post: majlen.saarinen@abo.fi , tfn 02-215 4500,
Christina Teirfolk, e-post: christina.teirfolk@abo.fi , tfn 06-324 7243.
Frågor och kommentarer kan riktas till oss. Vi hoppas på ett givande läsår och ett gott samarbete, hör
av er om ni har frågor!
Med samarbetshälsningar, Majlen och Christina
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