http://sole.turkuamk.fi/

SoleOPS – tallennettu sisältö
SoleOPS oli Turun ammattikorkeakoulun käyttämä ohjelma ryhmien kuvauksien, lukusuunnitelmien ja
opintojaksojen (kuvauksien) kirjaamiseen pääsääntöisesti vuosina 2010-2018. SoleOPSista luovuttiin, kun
siirryttiin käyttämään nykyistä Peppi-ohjelmaa syksyllä 2018. Kuvauksien tuottamiset olivat koulutuksien
vastuulla, joten mikäli tiedostoissa on vajavaisia tietoja, puuttuvia kuvauksia ja käännöksiä ei välttämättä
ole. Voit varmistaa asian Turun AMK:n opintotoimistosta opintoasiat@turkuamk.fi.
Kuvauksien etsiminen
Jotta löydät haluamasi opintojakson (osan) kuvauksen tiedostosta opintojaksot.csv tai
opintojakson_osat.csv, tarvitset ko. opintojakson (osan) koodin. Opintojaksojen (osien) koodit löydät
ryhmätunnuksesi kohdalta lukusuunnitelmat.csv-tiedostosta. Mikäli et muista ryhmätunnustasi, kysy sitä
Turun AMK:n opintotoimistosta opintoasiat@turkuamk.fi. Ryhmätunnuksellasi löydät myös ryhmäsi
kuvauksen tiedostoista ryhmän_kuvaukset_fi.csv ja ryhmän_kuvaukset_en.csv.

SoleOPS - stored content
The files are in csv format and can be opened with Excel or Notepad ++.
lukusuunnitelmat.csv
opintojakson_osat.csv
opintojaksot.csv
ryhman_kuvaukset_fi.csv
ryhman_kuvaukset_en.csv
valiotsikot.csv

- Syllabus content
- Description of parts of courses
- Course descriptions
- Group descriptions in Finnish
- Group descriptions in English
- Subheadings

SoleOPS was a program used by Turku University of Applied Sciences to record group descriptions, syllabi
and course descriptions approx. in 2010-2018. SoleOPS was switched to the current Peppi program in the
fall of 2018. The production of the descriptions was in the responsibility of the education, so if there is
incomplete information in the files, there may not be any descriptions or translations available. You can
confirm the matter from the Turku University of Applied Sciences Student Office
studentoffice@turkuamk.fi.
Finding descriptions
To find the description of the desired course or part of a course in the file opintojaksot.csv or
opintojakson_osat.csv, you need the code for the course or part of a course. You can find the codes for the
courses or parts of courses for your group in the lukusuunnitelmat.csv file. If you do not remember your
group ID, ask it from the Turku University of Applied Sciences Student Office studentoffice@turkuamk.fi.
With your group ID, you will also find a description of your group in the files ryhman_kuvaukset_fi.csv
(Finnish) and ryhman_kuvaukset_en.csv (English).

