Tutkinnon voi opiskella
loppuun, vaikka ei
saisikaan lisäaikaa

Jos tutkinnosta puuttuu opintojaksoja, voi
niitä suorittaa avoimen yo:n kautta
• opintojaksoille haetaan opinto-oikeutta opintojaksokohtaisesti
avoimen sähköisellä hakulomakkeella
• opinto-oikeus kestää kaksi peräkkäistä lukukautta
• opiskelija saa opinto-oikeuden maksamilleen opintojaksoille
(15€/opintopiste)

Opintojen ohjausta saa kuten tutkinto-opiskelijanakin
20.4.2018

2

Jos tutkinnosta puuttuu vain diplomityö
Voi ilmoittautua avoimen kautta opintojaksolle ”TUT-2000
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet diplomityön tekemiseksi
avoimessa yliopistossa, 0op”
• Ei maksa mitään, 0 op = 0 €
• Tunnukset TTY:n tietojärjestelmiin säilyvät, samoin kulkuoikeudet
• HOPSia ei kuitenkaan pysty päivittämään

Di-työn tekemiseen saa ohjausta normaalisti
20.4.2018
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Jos opintojakson suorituksesta puuttuu vain
tentti, voi tenttejä suorittaa avoimen kautta
• Avoimen kautta ilmoittaudutaan kyseiselle opintojaksolle ja
maksetaan opintojakson maksu (15€/opintopiste)
• Kun opintojaksolle on saanut opinto-oikeuden avoimen kautta,
pystyy ilmoittautumaan tenttiin

20.4.2018
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Diplomityön luonne
• Diplomityö voi olla teoreettinen, kokeellinen, kirjallisuus- tai
tuotekehitystutkimus. Diplomityön tarkoitus on perehdyttää opiskelija
itsenäiseen tutkimustyöhön ja teknistieteellisen tekstin tuottamiseen.
Informaation hankkiminen valitusta aiheesta ja sen muokkaaminen
diplomityöksi vaatii sekä aiheen hyvää hallintaa että taitoa etsiä ja erotella
olennainen tieto epäolennaisesta.
• Dippatyö ei siis ole mikään väitöskirja eikä tieteellinen läpimurto, vaan
opinnäytetyö, jolla osoitetaan kykyä itsenäiseen tiedon keruuseen ja tekstin
kirjoittamiseen.
• POPissa paljon tietoa ja ohjeita tutustuttavaksi!
20.4.2018
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Miten saan dippatyön tehtyä?
Aloittaminen

• Ryhtymisen vahvistajat: tee aloittaminen helpommaksi, kirjaa itsellesi
mihin jäit ja mistä aloitat; analysoi tunne-esteitä ja tee suunnitelmaa
konkreettisten tekojen toteuttamiseksi
• Kirjoittamisessa huomioitavaa: suunnitelman tekeminen; kirjoittaminen
ilman suodatinta tekstin aikaansaamiseksi ja editointi prosessin
kuluessa

Aikataulutus

• Suunnitelmallisuus: diplomityölle tilaa kalenterista
• Dippatyön ja muun elämän yhteensovittaminen:
aikaresurssin arviointi, läheisten ja/tai esimiehen
kanssa keskustelu

Säännöllisyys

• Luo rutiini ja toista: seuraa
mitkä tavat alkavat toimia ja
kehitä keinoja niiden
toistamisen varmistamiseksi
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Miten voin valmistua?
1. Kun diplomityö on lähes valmis, hae uudelleen kirjoille lisäajan lomakkeella.
2. Vasta kun on kirjoilla, voi hyväksyttää diplomityön aiheen, kielen ja
tarkastajan
3. Lataa työ Turnitin-järjestelmään tekstin alkuperäisyyden tarkistukseen, voit
käyttää Moodlen Turnitin-harjoitusaluetta jo keskeneräisen työn
tarkastamiseenkin
4. Tee kypsyysnäyte ja lataa valmis työ arvosteltavaksi Dpubiin, http://www.tut.fi/dpub
5. Hae diplomityön arvostelua ja valmistumista
•
•

Hakulomakkeet tiedekunnan opintosihteerille, jolta saa myös neuvoja koko valmistumisprosessiin
POP > Opiskelu > Diplomityö ja diplomityöohje (löytyy ohjeet ja linkit mainittuihin lomakkeisiin)
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Valmistumisesta
• Haku – ja kirjautumisprosessiin pitää varata aikaa > kaksi kuukautta
ennen haluttua valmistumispäivää kirjoille paluu.
• Diplomityö jätetään tarkastukseen ja julkaistaan sähköisesti. Opiskelija
tallentaa työnsä TUT DPubiin (http://www.tut.fi/dpub) työn tarkastamista,
tiedekuntaneuvoston arvostelua ja avointa julkaisemista varten. Opiskelijan
tulee varmistaa tarkastajalta, että työ on valmis palautusta varten. Diplomityö
tulee julkiseksi tiedekuntaneuvoston arvostelupäätöksen myötä ja se
julkaistaan opiskelijan antamalla suostumuksella avoimessa
julkaisuarkistossa. Enää ei siis edellytetä painetun työn toimittamista, paitsi
jos opiskelija kieltää avoimen verkkojulkaisemisen

20.4.2018
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Valmistumisen aikataulut
Esimerkkinä kesäkuussa valmistumisen aikataulut:
• Kirjoille hakeminen viimeistään 2.5.
• Aihehakemus toukokuun alussa, päätökset kerran kuussa
• Diplomitöiden arvostelu tiedekuntaneuvostossa 5.6.2018
 Hakemusten DL 22.5.
 Diplomityö tarkastajalle toukokuun alussa
• Valmistumisjuhla ja -päivä 20.6.2018
• Valmistumisjuhlia on kerran kuussa, väliin jää vain heinäkuu
20.4.2018
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Mistä saa apua ja ohjausta?
•
•
•
•
•

Professorit
Opintosuunnittelijat (POP > Opiskelu > Tiedekuntapalvelut)
Tiedekuntien opintosihteerit (POP > Opiskelu > Tiedekuntapalvelut)
Avoin yliopisto (avoin@tut.fi)
Muut ohjaustahot:
– Opinto-ohjaaja (opinfo@tut.fi)
– Työelämäohjaaja (career@tut.fi)
– Opintopsykologi (opintopsyk@tut.fi)
20.4.2018
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