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Palautus: Tutkinto-ohjelmaa hallinnoivan tiedekunnan kansliaan 		                       Säilytysaika ja –paikka (va, tdk)
Return: to the office of the faculty that administers the student’s degree programme                     2/2019
Saapunut /
Date of arrival
Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen tarkastajat /
Examiners of a master’s thesis 

Jos tarkastajia ei ole nimetty opinnäyteprosessin alussa, vastuuohjaaja ehdottaa tarkastajia dekaanin hyväksyttäväksi. / 
If the examiners have not been appointed at the beginning of the thesis process, the student’s supervisor will nominate the examiners for consideration by the dean. 

Opiskelijan taustatiedot / Student details
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given name(s)
     
Opiskelijanumero / Student number
     
Sähköposti / Email address
     
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Opinnäytteen perustiedot / Basic information on the thesis
Opinnäytteen otsikko kirjoituskielellä / Title of the thesis in the original language
     
Vastuuohjaaja / Supervisor
     
Tarkastajat  / Examiners
Jos tarkastajana on yliopiston ulkopuolinen henkilö, liitteeksi CV. /

If an examiner is external to the University, please append his or her CV to this form. 
Opinnäytteen tarkastaja 1 (titteli, nimi ja sähköposti) / Examiner 1 (title, name, email address)
     
Opinnäytteen tarkastaja 2 (titteli, nimi ja sähköposti) / Examiner 2 (title, name, email address)
     
Mahdolliset muut tarkastajat (titteli, nimi ja sähköposti) / Possible other examiners (title, name, email address)
     
Tutkintosääntö: / Degree Regulations:
28 § Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvä opinnäyte 
Ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvän opinnäytteen hyväksyy dekaani kahden tarkastajan yhteisen lausunnon ja arvosanaehdotuksen perusteella. Vähintään toisen tarkastajan tulee olla työsuhteessa Tampereen yliopistoon. Molempien tarkastajien tulee olla vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.
Vapaasti valittavina opintoina suoritettavien syventävien opintojen opinnäytteen hyväksyy dekaani vähintään yhden tarkastajan lausunnon perusteella. 
Opinnäytteiden arviointiprosessia edeltää opinnäytteen tarkastaminen tekstin alkuperäisyyden tunnistusjärjestelmällä.
Section 28: Thesis included in a bachelor’s or master’s degree
Theses included in master’s degrees are approved by the dean based on the joint statement and grade proposal of two examiners. At least one of the examiners must be employed by Tampere University. Both examiners must have completed at least a master’s level degree.
Theses for advanced studies completed as elective studies are approved by the dean based on the statement of at least one examiner. 
Before the thesis assessment process, the manuscript must go through an originality check.

