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Palautus liitteineen tiedekunnan opintosihteerille	Säilytysaika ja -paikka (va, tdk)
	1/2019
Todistus arkkitehdin tutkinnosta
Henkilötiedot
Opiskelijanumero
     
Tutkinto-ohjelma
     
Sukunimi
     
Etunimet
     
Jakeluosoite
     
Postinumero ja -toimipaikka
     
Puhelin
     
Sähköposti
     
Pohjakoulutus
  TkK
  rakennusarkkitehti
  muu, mikä?
     

Koulusivistyskieli
  suomi
  ruotsi
  muu
Diplomityö
Opinnäytetyön kirjoituskieli
  suomi
  englanti
  muu, mikä?
     

Nimi opinnäytetyön kirjoituskielellä 
     
Nimi englanniksi
      
Tarkastaja(t)
     
Diplomityö on hyväksytty
pvm.

     
Olen vastannut TEKin valmistuvan kyselyyn
  kyllä
  en
Opintosuunnitelma
  opintosuunnitelma lähetetty viimeisteltäväksi HOPS-työkalun kautta
Todistuksen toimittaminen
Noudan todistuksen        Hervannan kampuksen opintotoimistosta        Keskustakampuksen opintotoimistosta

Haluan että todistus toimitetaan minulle postitse yllämainittuun osoitteeseen
Postitus tapahtuu valmistuneen omalla vastuulla. Jos Posti kadottaa lähetyksen, valmistunut ei voi saada enää uutta tutkintotodistusta liitteineen (ainoastaan oikeaksi todistetut jäljennökset).


Päiväys
Allekirjoitus

Liitteet katso ohjeet seuraavalla sivulla.

Koulusivistyskieli
Koulusivistyskieli tarkoittaa sitä kieltä, jolla opiskelija on suorittanut peruskoulun tai lukion ja, josta opiskelija on peruskoulun päättötodistuksessa saanut äidinkielessä hyväksytyn arvosanan.  Suomeksi tai ruotsiksi koulusivistyksensä saanut opiskelija ei voi saada vapautusta koulusivistyskielensä kielitaidon osoittamisesta. 

Jos opiskelija on suorittanut peruskoulun toisella ja lukion toisella kotimaisella kielellä, voidaan molemmat kielet katsoa hänen koulusivistyskielikseen, ja opiskelija voi valita kumpi kielistä merkitään hänen koulusivistyskielekseen. 

Koulusivistyskieleksi voidaan katsoa myös se kieli, jolla opiskelija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä (S2) tai ruotsi toisena kielenä (R2) kokeessa suomen- tai ruotsin kielisessä lukiokoulutuksessa. 

Koulusivistyskieltä ei voida määrittää ammatillisen perustutkinnon perusteella. Tällöin peruskoulun suorittamiskieli määrittää koulusivistyskielen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen (45/591/2010) mukaan muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavan perus- ja lukiokoulutuksen yhteydessä ei voi osoittaa saaneensa koulusivistystä suomen tai ruotsin kielellä. Näin ollen, esimerkiksi ranskankielisen koulun peruskoulua tai IB-lukiota ei katsota suomenkieliseksi koulusivistykseksi.

Diplomityöseminaari-ilmoittautumisen yhteydessä toimitetaan
sähköinen diplomityö kirjastoon www.tut.fi/dpub, ohjeet: POP > Opiskelu -> Diplomityö -> Diplomityön verkkojulkaiseminen
	opiskelija palauttaa valmiin diplomityön tarkastajalle, sovitulla tavalla (esim. sähköpostitse pdf muodossa).

sekä arkkitehtuurin laboratorion toimistosihteerille
	3 kpl painettuja diplomitöitä (tarvittaessa)
	mahdolliset planssit, mahdollinen pienoismalli tai muu esillepanomateriaali
	ks. tarkemmat ohjeet POP > OPISKELU > Diplomityö > Diplomityöohje > Tarkentavat diplomityöohjeet, arkkitehtuurin opinnäytetyöohje


Liitteet haettaessa todistusta
lähetetään ajantasainen hyväksytty HOPS valitsemalla HOPS-työkalun Lähetä käsiteltäväksi -valikosta Tutkinnon viimeistely ja samalla vastataan valmistuvien kyselyyn HOPSissa sekä TEKin valmistuvan kyselyyn
	avaimien palautustodistus (minkä tahansa Hervannan kampuksen  info-pisteestä)


