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Palautus tiedekuntaan koulutusassistentille /	Säilytysaika ja -paikka (sp, ka)
Please return this form to the Faculty Office, Education Assistant	1/2021
Diplomityön tarkastuslausunto / Master’s Thesis Assessment

						           Päiväys / Date       
TYÖN TIEDOT / THESIS INFORMATION
Tekijä / Author
      
Opiskelijanumero / Student number
     
Tutkinto-ohjelma / Degree programme
     
Työn nimi suomeksi / Title in Finnish
     
Työn nimi englanniksi / Title in English
     
Työn tarkastajat / Examiner(s)
     
Työn toteutuspaikka (yritys tai muu organisaatio) / Location (company or other organization where the thesis was completed)
     
Työn toteutuspaikan paikkakunta / City where the company or other organization is located
     

Tekstin alkuperäisyyden tarkistus on tehty (Turnitin-ohjelmalla). Olen analysoinut järjestelmän tuottaman raportin ja sen nojalla totean työn lähdeaineiston käytön hyvän tieteellisen tavan mukaisesti toteutetuksi. /
The manuscript has undergone an originality check (Turnitin system). I have examined the Originality Report
generated by Turnitin and hereby acknowledge that the candidate has used source materials in accordance with the principles of good scientific practice.

Kypsyysnäyte suoritettu / Proficiency test completed
ARVOSTELU	(sanallisesti ja numeerisesti)
	   0=hylätty;   1=välttävä;   2=tyydyttävä;   3=hyvä;   4=kiitettävä;   5=erinomainen

Opinnäytteen tutkimusongelman asettelu ja tavoitteet, aiheen laajuus ja vaativuus / 
Research questions, goals, the scope and difficulty level of the thesis		Arvosana:      
     
Teoreettinen tarkastelu / Theoretical background			Arvosana:      
     
Metodologia ja tutkimusmenetelmät / Methodology and research methods	Arvosana:      
     
Analyysi ja tulokset / Analysis and results			Arvosana:      
     
Päätelmät, tulosten merkitys ja tavoitteiden saavuttaminen / 
Conclusions, the significance of the results and achievement of the goals		Arvosana:      
     
Lähdeaineiston käyttö / Use of source materials			Arvosana:      
     
Esitystyyli, kieliasu, jäsentely ja luettavuus / 
Writing style, language, structure and readability			Arvosana:      
     
Diplomityöprosessin hallinta ja omatoimisuus / 
The student’s ability to carry out the thesis project and work independently	Arvosana:      
     
Perustelut esitettävälle arvosanalle / Grounds for the proposed grade
     

Esitettävä arvosana / Proposed grade:       

Tarkastajat
Allekirjoitus / Signature
Allekirjoitus / Signature
Nimenselvennys / Name in block letters
     
Nimenselvennys / Name in block letters
     
Nimike / Title
     
Nimike / Title
     
Organisaatio/yksikkö/tiedekunta / Organisation/faculty
     
Organisaatio/yksikkö/tiedekunta / Organisation/faculty
     


