
Gör ditt kunnande synligt med studiepoäng! 

Visste du att du nu kan samla studiepoäng på medborgarinstitutens 
studiepoängskurser? Om du slutför kursen med godkänt vitsord får du en 
studieprestationsanteckning. 

Vad är en studieprestationsanteckning? 

Om du slutför kurser med godkänt vitsord sparar Medborgarinstitutet i Kyrkslätt 
studieprestationen i den riksomfattande informationsresursen Koski. Du hittar dina 
studieprestationsanteckningar på tjänsten Min Studieinfo. Därifrån kan du till 
exempel bifoga den till ditt CV och dela den till arbetsgivaren eller en annan 
läroanstalt. Studieprestationsanteckningen är ett enkelt sätt att officiellt göra sitt 
kunnande synligt.  

• Läs mera om informationsresursen Koski (oph.fi)  

• Besök tjänsten Min Studieinfo. 

Vad är en studiepoängskurs? 

En del av kurserna i Medborgarinstitutet i Kyrkslätt är studiepoängskurser, för vilka 
man kan få studiepoäng och en studieprestationsanteckning i tjänsten Min 
Studieinfo.  

I kurstexten om en studiepoängskurs beskrivs tydligt vilka kompetensmålen, 
bedömningskriterierna och arbetsmängden i kursen är. Om du vill ha en 
studieprestationsanteckning bedöms ditt kunnande. Bedömning av kunnandet är 
alltid valfritt för studeranden. Läraren frågar dig om saken i början av kursen. För att 
få studiepoäng måste du slutföra kursen med godkänt vitsord. 

På studiepoängskurserna kan du också studera utan att samla studiepoäng. Du kan 
alltså delta i kursen även om du inte vill ha bedömning av kunnandet och 
studieprestationsanteckning. 

Kursens arbetsmängd anges i studiepoäng. En studiepoäng innebär 27 timmar 
studier.  

Hur bedöms mitt kunnande på en studiepoängskurs? 

Du visar ditt kunnande på många olika vis på kursen. Läraren bedömer ditt 
kunnande enligt kursens bedömningskriterier på skalan godkänd/underkänd. 
Anteckningen ”Godkänd” betyder att du har uppnått kursens kompetensmål. Du 
hittar en länk till bedömningskriterierna på tjänsten eGrunder på Kyrkslätts 
medborgarinstituts kurssidor. 

• Här hittar du alla kurser i Medborgarinstitutet i Kyrkslätt. 

Endast godkända prestationer förs till informationsresursen Koski efter att kursen 
avslutats. Uppgifterna sparas dit permanent, men du kan på tjänsten Min Studieinfo 
återta ditt samtycke till lagring av dina uppgifter  

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/
https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/index.php?&l=sv


 

Vilken nytta har jag av studiepoäng? 

Med studiepoäng gör du ditt kunnande synligt. Du ser prestationsanteckningarna 
över studiepoängskurserna på tjänsten Min Studieinfo, där du kan välja vilka 
prestationer du vill dela till exempel till arbetsgivaren. Med godkännande från den 
mottagande läroanstalten kan studiepoäng räknas till godo också i studier inom en 
annan läroanstalt. 

Hur kan jag anmäla mig till studiepoängskurser? 

Anmäl dig till kursen som vanligt på Kyrkslätts kurssidor. Institutets kundtjänst hjälper 
vid behov.  

För att studiepoängsanteckningarna ska kunna registreras i informationsresursen 
Koski ber vi dig i början av kursen om samtycke till behandling av uppgifterna.  

• Kontaktuppgifterna till Kyrkslätts medborgarinstitut finns här. 

 

https://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet
https://www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet

