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Suunnitelma / Plan








Suunnitelma jää opiskelijalle / The student retains this plan	9/2019
Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen ohjaussuunnitelma / Thesis Supervision Plan (bachelor’s thesis)

Ohjaussuunnitelma on opiskelijan ja ohjaajan välinen. Suunnitelma jää opiskelijalle.
This plan is prepared between a student and his or her supervisor. The student retains this plan.
Henkilö- ja opiskelutiedot / Student details  
Opiskelijanumero /
Student number
     
Tutkinto-ohjelma / opintosuunta / Degree programme / specialisation 
     
Sukunimi / Family name
     
Etunimet / Given names(s)
     
Puhelin / Phone number
     
Sähköposti / Email address
     

Muut kuin tekniikan alat: kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelma tehty (pvm) /
Other fields than technology: date when the student's study plan for the bachelor's degree was done
     
Tekniikan alat: kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman hyväksymispäivämäärä /
Technology fields: date when the student’s study plan for the bachelor’s degree was approved
     
Perusopintoja suoritettu, op /
Basic studies (number of credits earned)
    
Aineopintoja suoritettu, op /
Intermediate studies (number of credits earned)
    
Opinnäytteen tekeminen / Bachelor’s thesis
Opinnäytteen aihe kirjoituskielellä / Topic of the bachelor’s thesis in the original language
     
Ohjaaja(t) / Tarkastaja(t) / Supervisor(s) / examiner(s)
     
Tarkastaja (jos ei sama kuin ohjaaja) / 
Examiner (if different from the supervisor) 
     
Sopimuspäiväys / Date of agreement   
     
Opiskelijan allekirjoitus / Student’s signature

Ohjaajan / tarkastajan allekirjoitus / Supervisor’s / examiner’s signature

Alemman korkeakoulututkinnon opinnäytteen vaiheet / Stages of the BSc thesis process
Suunniteltu ohjaustapaamisten rytmi ja välitavoitteet / Planned frequency of meetings with the supervisor and intermediate goals
     
Aikataulutettu tutkimussuunnitelma ja sisällysluettelo, pvm / 
Research plan (incl. schedule) and table of contents for the thesis, date
     
Opinnäytteen valmistumisen tavoiteajankohta, pvm / 
Expected completion date of the bachelor’s thesis
     
 
Koulusivistyksen kieli / Language of schooling 
  suomi / Finnish          ruotsi / Swedish           joku muu / other      
Opinnäytteen kypsyysnäyte / Maturity test for the bachelor’s thesis
Keväällä 2019 kypsyysnäytteet tehdään syyslukukauden 2018 mukaisesti. / 
Maturity tests are completed in spring 2019 in accordance with the requirements in force during the 2018 autumn semester.
LIITTEET / APPENDICES
Hyväksytty opintosuunnitelma (HOPS / SISU), josta tarkistetaan, että tutkinto-ohjelman opintovaatimukset opinnäytetyön aloittamiseksi täyttyvät. / The student’s approved Personal Study Plan to verify that he or she meets the programme-specific requirements for starting work on the bachelor’s thesis. 

