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1  GLOBAL UNIVERSITY 

Global University (GU) on Assemblies of God -kirkkokunnan omistama etäopetusta antava yliopisto. 

Se on kehittänyt monipuolisia kursseja, jotka sopivat omaan hengelliseen rakentumiseen, 

sananjulistukseen, uusien uskovien opettamiseen ja työntekijöiden koulutukseen. Yksittäisiä kursseja 

opiskelee yli 230 toimiston kautta viitisensataatuhatta opiskelijaa ympäri maailmaa. 

 

Yli 80-vuotias Global University (aikaisemmin "International Correspondence Institute", ICI) on 

toiminut Suomessa vuodesta 1978 alkaen. Nykyään Iso Kirja -opiston yhteydessä toimivan Suomen 

osaston nimi on Global University Finland (GUF). Se tarjoaa etäopetusta suomen ja englannin kielellä. 

Suomen toimiston kautta B.A.-tutkinnon suorittaneita on jo noin 240 ja M.A.-tutkinnonkin yli 30. 

GUF:n rehtorina toimii Taina Karhu. Johtokuntana on Iso Kirja -opiston johtokunta. 

 

 

2  AKKREDITOINTI 

"The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools" (HLC) 

on akkreditoinut Global Universityn. Lisäksi Global University on "The Accrediting Commission of 

the Distance Education and Training Councilin" (DETC) akkreditoima yliopisto 

 

 

The Higher Learning Commission of the North Central Association of 
Colleges and Schools. Contact information: The Higher Learning 
Commission, 30 North LaSalle Street, Suite 2400, Chicago, Illinois 60602-
2504; Telephone: (314) 263-2504;  
online address:http:// www.ncahigherlearningcommission.org/.  

 

 

3  TUTKINTO-OHJELMAT 

3.1 Kristillinen palvelu (Johdanto-opinnot) 

Johdanto-opinnot koostuvat 18 kurssista, joista suomenkielisenä on tällä hetkellä saatavana 13. 

Johdanto-opintojen kursseista ei 1.8.2013 alkaen saa opintoviikkoja. 

 

Johdanto-opintojen (KP) 31.7.2013 mennessä tehtyjä kursseja voi tietyin ehdoin hyödyntää GU:n 

omiin tutkintoihin. 

1. Arvosanan on oltava vähintään 70/100. 

2. KP-kursseja voidaan käyttää vain valinnaisaineisiin (diplomi- ja B.A.-ohjelmissa).  

3. 2nd B.A. -tutkintoihin KP-kursseja ei hyväksytä. 

 

http://www.ncahlc.org/?option=com_directory&Action=ShowBasic&instid=2864
http://www.ncahigherlearningcommission.org/
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Johdanto Raamattuun 

- Johdatus Vanhaan testamenttiin 

- Johdatus Uuteen testamenttiin 

- Raamatun tutkimisen menetelmiä 

 

Johdanto teologiaan 

- Tutkielma pelastuksesta 

- Tutkielma Raamatun opeista 

- Tutkielma Hengen lahjoista 

- Oppi Pyhästä Hengestä 

 

Johdanto seurakuntatyöhön 

- Kristityn kasvaminen 

- Evankelioiminen 

- Tutkielma kristillisestä johtajuudesta 

- Seurakunnan tehtävä 

- Opetustoiminta seurakunnassa 

- Tutkielma Hengen hedelmistä 

 

 

 

3.2 Perusopinnot 

Global Universityn Berean School of the Bible mahdollistaa ns. perusopinnot verkko-opiskelu- 

materiaalin kautta. Kurssit voi suorittaa kokonaan lopputenttiä myöten verkko-opintoina. Kurssit ovat 

tasoltaan johdanto-opintojen ja korkeakoulutason kurssien väliltä. Kaikki materiaali on pelkästään 

englanniksi. Jos opiskelija jatkaa myöhemmin tutkinto-opintoihin, yhdestä kurssista saa yhden 

opintoviikon GU:n alemman korkeakoulutason tutkinto-ohjelmiin (jos ohjelmassa on siihen tilaa). 

 

Tutkinto-opintoihin ei vaadita pohjaksi sen enempää johdanto- kuin perusopintojakaan. Voit 

halutessasi aloittaa suoraan tutkinto-opinnoista. 

 

3.3 Certificate in Bible and Theology, 30 ov 

Sertifikaattiohjelmat tarjoavat perusopetusta kristillisiin palvelutehtäviin. Opiskelijaa, joka epäröi 

kirjautua suoraan B.A.-ohjelmaan, neuvotaan aloittamaan sertifikaatista. Sertifikaattiin tehdyt 

opintoviikot ovat siirrettävissä kokonaan tai osittain GU:n muihin ohjelmiin. Sertifikaatin voi opiskella 

kokonaan suomeksi. 

 

3.4. Diploma in Ministry, 60 ov, Diploma in Bible and Theology, 90 ov 

Diplomitutkinnot ovat seurakuntatyön tutkintoja, jotka on erityisesti tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat 

raamatullisia perustietoja seurakuntatyössään. Nämä ohjelmat ovat sopivia niille, jotka eivät suunnittele 

myöhempiä teologisia opintoja. 

 

3.5 Alemmat korkeakoulututkinnot 

3.5.1 Bachelor of Arts (120 ov) in Bible and Theology, Christian Education, Intercultural Studies 

Tutkinnot on suunniteltu antamaan riittävät perustiedot mm. pastorin tehtäviin sekä julistus-, lähetys- ja 

opetustyöhön. Tutkintoon vaaditaan yhteensä 120 opintoviikkoa. Vähintään 30 opintoviikkoa on 

tehtävä suoraan GU:lle. Näistä 15 pitää suorittaa tutkinnon pääaineesta. Opiskelijalle, joka suunnittelee 

jatkavansa ylempiin tutkintoihin, suositellaan ainakin yhden alkukielen opiskelua. 

 

3.5.2 The Three-Year Bachelor of Arts (90 ov) in Bible and Theology, Christian Education, 

Intercultural Studies 

Ylioppilaspohjainen B.A.-tutkinto on suunniteltu antamaan riittävät perustiedot pastorin tehtäviin sekä 

julistus- lähetys- ja opetustyöhön. Tutkintoon vaaditaan yhteensä 90 opintoviikkoa. Ohjelmaan 

pääseminen edellyttää ylioppilastutkinnon suorittamista. Vähintään 30 opintoviikkoa on tehtävä 

suoraan GU:lle. Niistä 15 pitää suorittaa tutkinnon pääaineesta. 
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3.5.3 Second Bachelor of Arts (55 ov) in Bible and Theology , Christian Education, Intercultural 

Studies 

Opiskelija, joka on jo suorittanut jonkin alemman korkeakoulututkinnon, voi opiskella GU:n 2nd B.A. -

tutkinnon. Tutkintovaatimuksiin sisältyy noin 20 kurssia Raamatusta, teologiasta ja käytännön 

teologiasta. Vähintään 30 opintoviikkoa on tehtävä suoraan GU:lle. Niistä 15 opintoviikkoa pitää olla 

tutkinnon pääaineesta. 

 

3.6 Ylemmät korkeakoulututkinnot 

3.6.1 Master of Arts (45 ov) 

3.6.2 Second Master of Arts (45 ov) 

3.6.3 Master of Divinity (78 ov) 

 

3.7 Jatko-opinnot 

3.7.1 Doctor of Ministry - Biblical Studies and Theology Specialization (30 ov) 

3.7.2 Doctor of Ministry - Church Ministries Specialization (30 ov) 

 

 

4  TUTKINTO-OHJELMIIN HAKEMINEN 

Jos opiskelija haluaa suorittaa vain yksittäisiä Global Universityn kursseja, mitään erityisiä 

pääsyvaatimuksia ei ole asetettu. Jos opiskelija haluaa suorittaa jonkin tutkinnoista, hänen tulee hakea 

kyseisen opinto-ohjelman opiskeluoikeutta. Pääsyvaatimuksena ovat noin 12 vuoden opinnot. 

 

4.1 Hakeminen 

Tutkinto-ohjelmiin (B.A., Second B.A., Diploma, Certificate) hakeutuessasi ota yhteyttä Taina 

Karhuun, niin saat häneltä ohjeistusta. Tutkinto-ohjelmiin haetaan Global Universityn Yhdysvalloissa 

sijaitsevan päätoimiston kautta (www.globaluniversity.edu). 

 

4.2 Esitesti 

Opintojen alkuvaiheessa tutkintoa (paitsi sertifikaattia) opiskelevan odotetaan tekevän Raamattua ja 

teologiaa käsittelevän esitestin. Testi on opiskelijalle ilmainen. Testiä ei arvioida. GU hyödyntää sitä 

omaan itsearviointiinsa. Esitestejä ei vaadita Suomen toimiston kautta opiskelevilta. 

 

4.3 Siirto-opintoviikot 

Opiskelija, joka toivoo, että opinto-ohjelmassa otetaan huomioon hänen aikaisemmat opintonsa, voi 

pyytää opintoviikkojen siirtoa hankkimalla opintorekisteriotteet aikaisemmista opinnoistaan. Kaikissa 

siirtotilanteissa Global University pidättää oikeuden päättää, annetaanko hyvitystä aikaisemmista 

opinnoista. Maksimissaan opintoviikkoja saa siirtää 96. Vähintään 32 opintoviikkoa on aina 

suoritettava suoraan Global Universitylle. Siirretyt opintoviikot myönnetään ainoastaan sellaisista 

kursseista, joiden arvosana on vähintään C (70 %). Siirrettävien opintoviikkojen pitää vastata GU:n 

vaatimuksia. Tutkinnon viimeisen kurssin on aina oltava GU-muotoinen kurssi (ei toisesta 

oppilaitoksesta siirretty kurssi). 

 

Global Universityn johdanto-opintojen 1 opintoviikon (31.7.2013 mennessä tehtyjä) kursseja voi 

hyödyntää GU:n tutkintoihin, jos arvosana on vähintään 70 %. Valittu tutkinto-ohjelma ja opiskelijan 

muut mahdolliset siirto-opintoviikot määräävät hyödynnettävien opintoviikkojen määrän. 
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Pystyäkseen standardoimaan opintoviikkojen siirrot oppilaitosten välillä Global University käyttää 

kansainvälistä opiskeluajan standardia osatekijänä laskiessaan kurssiensa opintoviikkomäärää. Yksi 

GU:n opintoviikko vastaa 45:tä opiskelutuntia. GU:n kurssit vaativat keskiverto-opiskelijalta tämän 

standardiopiskeluajan. Kahden opintoviikon kurssi vaatii n. 90 ja kolmen opintoviikon n. 135 

opiskelutuntia. Maisteritason kursseissa yhden opintoviikon opiskeluun lasketaan tarvittavan 60 tuntia 

työtä. Luonnollisestikin lopullinen opiskeluaika riippuu mm. opiskelijan aiemmasta opiskelu- 

kokemuksesta. GU käyttää samoja opiskeluajan vastaavuuksia laskiessaan muissa kouluissa suoritettuja 

opintoviikkoja. 

 

4.4 Oppiminen kokemuksesta -opintoviikot 

Myös työkokemuksesta voit saada opintoviikkohyvityksiä. Jos oletat, että sinulla on mahdollisuus 

hankkimallasi työkokemuksella saada korvauksia opinto-ohjelmaasi, sinun on esitettävä siitä selvitys 

(portfolio). Opintoviikkoja voidaan antaa esim. kaupallisesta työkokemuksesta, saavutuksista 

ammateissa, sotilaskoulutuksesta ym. vastaavasta kokemuksesta korkeintaan ¼ tutkintoon vaadittavista 

opintoviikoista. 

 

Työ- yms. kokemuksesta saatavat korvaukset päätetään kansainvälisessä toimistossa. Päätös perustuu 

opiskelijan selvitykseen. Opintomaksu jokaiselta opintoviikolta on lähes sama kuin suorittaessasi 

jonkin GU:n normaalin kurssin. 

 

 

5  MATERIAALIN TILAAMINEN 

Valitse sinua kiinnostava kurssi. Mikäli tarvitset apua tai lisätietoja, ota yhteys opintoneuvontaamme. 

Tilaa kurssi internetsivuillamme olevalla lomakkeella, puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. 

 

Toimitamme opiskelijalle yleensä yhden kurssimateriaalipaketin kerrallaan. Lähetyksestä perimme 

posti- ja toimituskulut. Toimitusaika on n. 1 viikko tilauksesta. Kurssikohtaiset hintatiedot saat GUF:n 

toimistosta. Materiaalin palautus- ja vaihto-oikeus on 14 vrk. GUF pidättää oikeuden hintojen 

muutoksiin. Rekisteröitymismaksua ei palauteta, vaikka opiskelija palauttaisi materiaalin. 

 

Kursseja englanniksi opiskelevat voivat tilata sekä opinto-oppaan että siihen kuuluvan työkirjan myös 

sähköisessä muodossa. Lisätietoja saat toimistostamme. 
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6  YKSITTÄISELLE KURSSILLE REKISTERÖITYMINEN 

Global Universityn yksittäiset kurssit ovat avoimia kaikille. 2:n ja 3 opintoviikon kurssit on suunniteltu 

korkeakoulutasoisiksi. Jos opiskelija yksittäisen kurssin jälkeen haluaa aloittaa jonkin opinto-ohjelman 

suorittamisen, hänen tulee täyttää pääsyvaatimukset. 

 

Saat postitse tilaamasi opiskelumateriaalin ja rekisteröintilomakkeen. Kurssimaksu koostuu tentti-, 

opintoviikko- ja rekisteröintimaksuista. Tenttimaksuosuus on voimassa yhden vuoden. Tenttimaksu on 

maksettava uudelleen, ellei kurssia ole suoritettu vuoden aikana. Jos kurssin ostopäivästä on kulunut 

kolme vuotta, koko kurssimaksu on maksettava uudelleen (paitsi materiaalimaksu). 

 

Aloittaessasi kurssin täytä huolellisesti rekisteröitymislomake. Varmista, että kirjoitat oikein haluamasi 

kurssin numeron ja nimen. Palauta täytetty kaavake GUF:n toimistoon. Yhden Global Universityn 

kurssin suorittamisen aikaraja on 6 kuukautta. Jos aika ei jostain syystä riitä, kurssille on 

rekisteröidyttävä uudelleen. Puolessa vuodessa (6 kk) voi rekisteröityä enintään 18 opintoviikkoon. 

Erityislupaa voi tarvittaessa anoa akateemiselta dekaanilta. 

 

Jos olet valinnut 2 opintoviikon kurssiin lisäopintoviikon ja palauttanut rekisteröintikaavakkeen tai jos 

olet rekisteröitynyt 2 ov:n kurssiin ja haluatkin tehdä siihen lisäopintoviikon, muutos voidaan tehdä 

ilmaiseksi vain viiden arkipäivän sisällä rekisteröitymisestä. Sen jälkeen muutos on maksullinen. 

Henkilökohtaisesta opinto-ohjelmastasi näet, onko kurssi tehtävä 2:na vai 3 opintoviikkona. 

 

Ensimmäisen kurssin yhteydessä opiskelija saa täytettäväkseen myös hakemuslomakkeen, joka on 

palautettava rekisteröitymiskaavakkeen kanssa toimistoomme. 

 

 

7  ETÄOPISKELUN KULKU 

Jokaisen oppitunnin opiskeluun tulisi käyttää keskimäärin 6 - 8 tuntia. Valmistautuminen tentteihin 

sekä esseiden kirjoittaminen riippuu opiskelijan tiedoista ja taidoista. Yhden kurssin suorittamiseen 

annetaan aikaa 6 kuukautta. Jos vaikkapa opiskelet 2 tuntia päivässä 5 päivää viikossa, saat kurssin 

suoritetuksi noin 3 kuukaudessa. On tärkeää luoda aikataulu opinnoilleen. Säännöllisestä opiskeluajasta 

ei kannata poiketa, ellei ole mitään pätevää syytä siihen. 

 

7.1 Materiaalin opiskelu 

Opiskeluoppaassa kurssit on jaoteltu sopivan pituisiin jaksoihin. Opiskelujaksoihin sisältyy mm. 

opiskelun ohjausta ja omatoimisesti tarkastettavia tehtäviä, joita ei tarvitse palauttaa toimistolle 

(omatoimikokeet ja kertaustehtävät). Tärkeintä on, että sisäistää jokaisen oppitunnin, ennen kuin jatkaa 

seuraavaan. Omatoimikoe jokaisen oppitunnin ja kertaustehtävä jokaisen jakson lopussa auttaa 

arvioimaan sisäistettyä tietoa. Kokeet voi rinnastaa luokassa pidettäviin välikokeisiin. 

 

Opiskelujaksojen määrä riippuu kurssin laajuudesta ja tavoitteista. Global University käyttää 

kolmenlaista opiskelumateriaalia: tekstikirjaa, opiskeluopasta sekä työkirjaa (opiskelijan paketti). 

Tekstikirjaa (johon opiskeluopas perustuu) käytetään yleensä vain 3 opintoviikon kursseissa. 

Tekstikirjaa luetaan yhtä aikaa opiskeluoppaan kanssa. Kaikki 2 opintoviikon kurssit sisältävät 

opiskeluoppaan, joka ei vaadi erillistä tekstikirjaa. Erillisen tekstikirjan voi joissakin tapauksissa tilata 

toimistostamme (tieto hinnastossa). Tekstikirjan samoin kuin lisäopintoviikkoon tarvittavan 

kirjallisuudenkin voi yleensä lainata paikallisesta kirjastosta (tarvittaessa kaukolainana). Ison Kirjan 
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kirjastosta ei lainata materiaalia etäopiskelijoille. Saat kuitenkin hyödyntää kirjastoa paikan päällä 

(materiaalin lukeminen, kopiointi, skannaus jne.). 

 

7.2 Kirjalliset tehtävät 

Yleensä 2 opintoviikon kursseihin on saatavana lisätehtävä, jonka tekemällä kurssin tason voi nostaa 3 

opintoviikkoon. Jos opiskelija haluaa tehdä 2 opintoviikon kurssiin lisäopintoviikon, hänen on 

ilmoitettava se kurssia tilatessaan. Lisäopintoviikkoa ei voi suorittaa jälkikäteen, jos 2 opintoviikon 

kurssi on jo suoritettu. 

 

Päästyäsi kurssin loppuun tee essee annettujen ohjeiden mukaisesti. Tee myös käytännön harjoitus ja 

täytä siihen kuuluva raporttiosa, jonka palautat toimistolle. Käytännön harjoitukset antavat Global 

Universityn opiskelijoille mahdollisuuden työharjoitteluun. Jos olet ottanut 2 ov:n kurssiin 

lisäopintoviikon, tee tehtävä annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun olet palauttanut kaikki tehtävät, voit 

tilata lopputentin. Säilytä aina kaikista meille lähettämistäsi kirjallisista tehtävistä kopio itselläsi. 

Palauta tehtävät sähköisesti. 

 

Ensimmäisen materiaalitilauksesi yhteydessä saat Oppia ikä kaikki -opiskelutaidon oppaan, josta saat 

ohjeita niin itse kirjoittamiseen kuin tehtäväsi ulkoasuun ja oikeakielisyyteenkin. Oppaaseen sisältyy 

myös malliessee. 

 

7.3 Lopputentti 

Lopputentin järjestelyjä varten sovi asuinpaikkakunnallasi jonkun tentinvalvojaksi sopivan (esim. 

seurakuntasi vastuuhenkilön) kanssa alustavasta tentin ajankohdasta. Tentinvalvoja ei saa olla 

sukulaisesi eikä toinen GU:n opiskelija. Tämän jälkeen ota yhteyttä opintosihteeriin ja tilaa häneltä 

loppukoe. Se lähetetään suoraan valitsemallesi tentinvalvojalle. Tentit lähetetään meiltä yleensä 

perjantaisin. 

 

Lopputentin voi tilata internetlomakkeella, puhelimitse tai sähköpostitse. Tenttiä tilatessasi sinun tulisi 

antaa seuraavat tiedot: 

 - oma nimesi ja osoitteesi   

- kurssin nimi ja numero (englanniksi opiskeltaessa myös kurssin painos) 

- tentinvalvojan nimi ja osoite 

- päivämäärä, jolloin aiot tehdä tentin. 

 

Tentinvalvojasi palauttaa tekemäsi kokeen GUF:n toimistoon, josta se lähetetään edelleen 

päätoimistoon Yhdysvaltoihin arvosteltavaksi. Vie tenttiin mennessäsi tentinvalvojallesi postimerkein 

varustettu kirjekuori. Kokeen tuloksen saat aikanaan sähköpostitse itsellesi. 

 

Opiskelijanumeroasi ja salasanaasi käyttämällä pääset seuraamaan opintojesi edistymistä osoitteessa 

www.globaluniversity.edu. Valitse oikeasta reunasta kohta ”Student Portal”. Suorittamasi kurssit 

arvosanoineen näkyvät siellä. Sivulta löydät myös omat keskeneräiset kurssisi ja niiden rekisteröinnin 

päättymisajan. 

 

7.4 Passiivinen opiskelija 

Jos opiskelijalle ei kerry mitään opintosuorituksia 18 kuukauden aikana, hän siirtyy automaattisesti 

passiiviopiskelijaksi. Kun hän myöhemmin haluaa jatkaa opintojaan, hän joutuu hakeutumaan 

uudelleen tutkinto-ohjelmaan suoraan Global Universityn päätoimiston kautta. Uusi tutkinto-ohjelma 

http://www.globaluniversity.edu/
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tehdään senhetkisten vaatimusten mukaisesti. Uudelleen hakeutumisesta veloitetaan normaali 

hakemusmaksu. 

 

 

8.  OPISKELUN LUONNE JA TUET 

 

Opiskelun luonne riippuu omista olosuhteistasi ja elämäntilanteestasi. Global Universityn etäopiskelu  

voi olla joko päätoimista tai omalla ajalla tapahtuvaa harrastusluonteista opiskelua. 

 

Otathan huomioon, että opinnoilla voi olla vaikutusta esimerkiksi mahdollisiin tukiin. Harrastus- 

luonteisen opiskelun, jossa ei ole kirjauduttu tutkinto-ohjelmaan, ei tulisi vaikuttaa esimerkiksi  

työttömyyskorvauksiin. 

 

 

9  ARVIOINTI JA UUSINTAMAHDOLLISUUS 

Global Universityn alemman korkeakoulutason kurssit arvioidaan seuraavasti: 

 

A+ 97 - 100 4.00 erinomainen 

A 93 - 96 4.00 kiitettävä 

A- 90 - 92 3.67 kiitettävä 

B+ 87 - 89 3.33 hyvä 

B 83 - 86 3.00 hyvä 

B- 80 - 82 2.67 tyydyttävä 

C+ 77 - 79 2.33 tyydyttävä 

C 73 - 76 2.00 tyydyttävä 

C- 70 - 72 1.67 välttävä 

D+ 67 - 69 1.33 välttävä 

D 63 - 66 1.00 välttävä 

D- 60 - 62 0.67 välttävä 

F 0 - 59 0.00 hylätty 

 

Alin hyväksytty yksittäisen kurssin arvosana on 60 %. Valmistumiseen vaadittava arvosanaluokka on 

vähintään C (2.00). 

 

Arvosanat koostuvat seuraavista osioista: 

- 2, 3 ja 4 opintoviikon kurssit: essee 25 % ja loppukoe 75 % arvosanasta. 

- 2 opintoviikon kurssi, johon tehdään lisäopintoviikko: essee 25 %, lisäopintoviikko 35 % ja loppukoe 

40 %. 

- kursseihin kuuluu lisäksi käytännön harjoitustehtävä, joka arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. 

 

Kaikista kirjallisista tehtävistä (essee, lisäopintoviikon tehtävä, käytännön harjoitus) saat kirjallisen 

palautteen. Kirjallisten tehtävien pisteytyksessä käytetään lopputenttien tavoin 0 - 100-asteikkoa. 

Tehtävät arvioidaan Suomen toimistossa, ennen kuin lopputentti lähtee päätoimistoon. Kirjallisten 

tehtävien palaute tulee opiskelijalle viimeistään 4 viikon kuluessa siitä, kun tehtävät on palautettu 

Suomen toimistoon. Lopullinen arvosana tulee päätoimistosta. 
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Yhden kurssin osasuorituksia säilytetään GUF:n toimistossa vuoden ajan. Sen jälkeen osasuoritukset on 

uusittava, jos opiskelija haluaa tehdä kurssin valmiiksi. Opiskelijan kannattaa aina säilyttää itsellään 

kopiot kirjallisista töistään. 

 

Kirjallisten töiden arviointitaulukko 

 
97 - 100 A+ erinomainen 

93 - 96 A kiitettävä 

90 - 92 A- kiitettävä 

87 - 89 B+ hyvä 

83 - 86 B hyvä 

80 - 82 B- tyydyttävä 

77 - 79 C+ tyydyttävä 

73 - 76 C tyydyttävä 

70 - 72 C- välttävä 

67 - 69 D+ välttävä 

63 - 66 D välttävä 

60 - 62 D- välttävä 

0 - 59 F hylätty 

 

Jos kirjallisen tehtävän arvosanaksi tulee 59/100 tai sen alle, GU:n opiskelijalla on oikeus (ei pakko) 

uusia essee. Jos kirjallisen tehtävän arvosana on 60 - 79 /100, opiskelija voi halutessaan anoa 

uusimisoikeutta. Uusiminen on tehtävä ennen kurssin suoritusajan umpeutumista. Korotustapauksissa 

maksimiarvosana on 80/100. Vain yksi uusimiskerta kurssia kohti on mahdollinen. Arvosanaksi jää 

jälkimmäinen tulos. 

 

Kun opiskelija saa tiedon esseetuloksestaan, opiskelijalle kerrotaan uusintamahdollisuudesta, jos siihen 

on aihetta (tulos 59/100 tai sen alle). Sen jälkeen opiskelija päättää, haluaako hän yrittää arvosanan 

korottamista vai tyytyykö hän jo saamaansa pistemäärään. Käytännössä opiskelija ei kirjoita uutta 

esseetä, vaan hän korjailee jo arvioitua työtään nostaakseen arvosanaansa. 

 

Global Universityn 2 - 4 ov:n tentin voi uusia, jos sekä tentin että koko kurssin arvosana on alle 70/100. 

Tentti on uusittava ennen kurssin suoritusajan umpeutumista. Arvosanaksi jää jälkimmäinen tulos. 
Mikäli tentti ei toisellakaan yrityksellä mene hyväksyttävästi läpi, opiskelijan on rekisteröidyttävä 

kurssille uudelleen ja maksettava tenttimaksu. 

 

 

10  INTERNETKIRJASTO 

Global Universityn opiskelijalla on käytössään internetkirjasto. Se antaa mahdollisuuden päästä 

tutkimaan tuhansia Raamatun, teologian ja yleisaineiden lähteitä. Kirjaston laaja käyttö on mahdollista 

vain opiskeltaessa 2 ja 3 opintoviikon kursseja. 

 

Kirjastoon pääset käyttämällä osoitetta www.globaluniversity.edu. Valitse oikeasta reunasta sana 

”Library”, niin kirjasto aukeaa. Kun haluat siirtyä vain GU:n opiskelijoille avautuville sivuille, kirjoita 

käyttäjätunnuksesi ja salasanasi annettuihin lokeroihin ja kirjaudu sisään (Paina ”Login".). 

Käyttäjätunnuksena toimii Global Universityn opiskelijanumerosi. Salasana koostuu opiskelijan 

etunimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta, sukunimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta (käytä 

http://www.globaluniversity.edu/
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pieniä kirjaimia) ja opiskelijanumeron neljästä viimeisestä numerosta (esim. Maija Meikäläinen, 

0012345 on mame2345). 

 

Kirjastossa on monta eri paikkaa, josta lähteitä löytyy. Keskeisenä periaatteena on hakea materiaalia 

opiskelemasi kurssin perusteella. Kokeilemalla selviää parhaiten. Yksi helppo tapa on valita 

”Research”-palkista ”Undergraduate Course Guides” ja sieltä vaikkapa ”Bible”. Sitten voi etsiä 

esimerkiksi ”Principles of Biblical Interpretation” -kurssin ja ”Books”-valikon. Tästä valikosta löytyy 

lista kirjoista, jotka avautuvat joko kokonaan tai osittain sähköisessä muodossa. Joistain kirjoista 

pääsee näkemään, paljonko kirja maksaa. Kirjoja ja muuta sähköistä materiaalia löytyy myös 

viereisestä valikosta ”eBooks”. Siinäkin valikossa osaan kirjoista pääsee käsiksi suoraan, osaan tulee 

kirjautua sisälle esim. Facebookin kautta ja osa on maksullista materiaalia. ”Books”-valikon alta löytyy 

myös kohta ”Bibliographies”, josta löytyy lista soveltuvista kirjoista. 

 

Jos menee ”Journal”-sivustoihin, niissä yleensä kysytään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Esimerkiksi 

”Atla Religion Database” avaa ”Ebscon” (löytyy esim. ”Research”-valikosta ”A-Z Database” -listasta), 

josta hakusanoilla voi etsiä artikkeleita. Monista artikkeleista löytyy pdf-versio, jonka pystyy 

lataamaan omalle koneelleen ja hyödyntämään lähteenä. 

 

 

11  VALMISTUMINEN 

Global Universityn opiskelijoiden valmistumista juhlitaan joka toukokuu Isossa Kirjassa.  

Valmistujille lähetetään kutsukirje kevään aikana ja heidän kanssaan sovitaan valmistujaisjärjestelyistä 

erikseen. 

 

Valmistumista on anottava tammikuun loppuun mennessä. Siihen mennessä on palautettava kaikki 

tutkintoon vaadittavat kirjalliset tehtävät ja loppukokeet. Valmistumismaksu, joka kuuluu kaikille, 

laskutetaan kevään valmistujaisten yhteydessä. 

 

Tutkintoon valmistuvalta opiskelijalta vaaditaan myös joitakin lopputestejä. Testit ovat opiskelijalle 

ilmaisia. Suomen toimiston kautta opiskelevilta näitä lopputestejä ei kuitenkaan vielä edellytetä. 

 

Opinnot Global University Finlandin kautta tulee suorittaa 31.10.2019 mennessä. 
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