LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU
Kauppa ja kulttuuri
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

OPINNÄYTETÖIDEN AIKATAULU
Kevät 2014

Opinnäytetyöseminaarit ovat osa opinnäytetyöprosessia ja niihin osallistuminen on pakollista. Valmistaudu
seminaareihin ennakkoon laatimalla esitys omasta työstäsi. Toimita oma esityksesi sähköpostitse seminaarin
vetäjälle ja ohjaavalle opettajalle vähintään kaksi työpäivää ennen seminaaria (Huom! tekstiseminaarissa eri
käytäntö, kts. ohje). Kun tarvitset henkilökohtaista ohjausta, ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan sähköpostitse.
Liitä viestiin raportti/työtiedostot ohjauskeskustelun pohjaksi. Ohjauskeskustelussa saat palautetta ohjaavalta
opettajalta työn jatkamista varten. Seminaareissa jokainen esittelee oman työnsä ja kommentoi muiden
opiskelijoiden töitä.
Tutustu ensin ammattikorkeakoulun yleiseen opinnäytetyöohjeeseen ennen opinnäytetyöprosessin aloittamista.
Ohjeen löydät linkistä: http://edu.tokem.fi/loader.aspx?id=bd5e91c5-947b-4fcd-8c62-c6885433aaf0.
Ennen aihealoiteseminaaria opinnäytetyön tekijä(t) ota yhteyttä mahdolliseen ohjaavaan opettajaan ja sovi
aiheesta, ohjauksesta ja toimeksiannosta. Opinnäytetyön kirjalliset aihealoitteet tulee palauttaa
koulutusohjelmavastaavalle ja ohjaavalle opettajalle sähköpostitse viimeistään 7.1.2014. Ohjaavan
opettajan tulee hyväksyä aihealoite, jonka jälkeen yliopettaja/koulutusohjelmavastaava vahvistaa aihealoitteen
hyväksymisen.
Opinnäyteprosessi toteutetaan keväällä 2014 seuraavan aikataulun mukaisesti. Seminaarit pidetään virtuaalisina
iLincissä.

20.11.2013 kello 18.00 iLinc
Opinnäytetyön Infotilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi opinnäytetyöprosessia
ja sovitaan aikataulusta.

9.1.2014 kello 17.00 iLinc
Aihealoiteseminaari. Jokainen opinnäytetyön tekijä esittelee oman aiheensa
Power Point /Prezi-esityksenä.

30.1.2014 kello 17.00 iLinc
Tutkimusseminaari. Jokainen opinnäytetyön tekijä esittelee työnsä
toteutusprosessin: tutkimusmenetelmän, tutkimuskysymykset, työn päävaiheet ja
niihin sisältyvät tehtävät sekä tehtävissä käytettävät menetelmät ja työvälineet
Power Point /Prezi-esityksenä.

27.2.2014 klo 17.00 iLinc
Välitarkastusseminaari. Opiskelijat esittelevät töiden lopulliset rajaukset ja
tavoitteet sekä työn tämän hetkisen vaiheen Power Point /Prezi-esityksenä.

28.2.2013 – 4.11.2013
Tekstiseminaarit. Äidinkielen opettaja antaa ohjausta tekstiseminaareissa.
Ohjaavan opettajan tulee hyväksyä raportin asiasisältö ennen tekstiseminaaria.
Sovi seminaariajankohta henkilökohtaisesti äidinkielen opettajan
kanssa(sähköpostitse). Toimita seminaarimateriaaliksi työn kansilehti,
sisällysluettelo, johdantoluku, valikoiden sekä empiiristä että teoreettista
viitekehystä esittelevää tekstiä noin 10-15 sivua sekä lähdeluettelo. Lähetä teksti
sähköpostitse opettajalle viikkoa ennen sovittua seminaaria.

10.4.2014 kello 17.00 iLinc
Esitarkastusseminaari. Opinnäytetyön tekijät esittelevät työnsä tulokset (Power
Point /Prezi-esityksenä, www- sivut, multimediasovellus yms.)

24.4.2014 klo 9.00 iLinc
Loppuseminaari. Jokainen opinnäytetyöntekijä esittelee koko työnsä Power Point
/Prezi-esityksenä, www-sivuina tai multimediaesityksenä. Toimeksiantajan
arviointilausunnot ja itsearviointilausunnot palautetaan ohjaavalle opettajalle.
Opiskelija toimittaa ennen esitystä lopullisen version opinnäytetyöstään sähköisesti
ohjaavalle opettajalle, toiselle lukijalle sekä äidinkielen opettajalle arviointia varten
viimeistään 22.4.2014. Lisäksi opiskelijan tulee toimittaa sähköisesti abstract Pirjo
Alatalolle englannin kielen tarkistuksen osalta.

22.4.2014 klo 17.00 Minerva LK10 tai ohjaavan opettajan suostumuksella sopimuksen mukaan (mahdollisuus
tehdä myös etänä)
Kypsyyskoe. Opiskelija voi osallistua kypsyyskokeeseen, mikäli ohjaava opettaja
on hyväksynyt hänen opinnäytetyönsä.

Opinnäytetöiden ja kypsyyskokeiden arvioinnit rekisteröidään 9.5.2014 klo 16.00 mennessä.
Hyväksytty opinnäytetyö tulee tallentaa Theseus-verkkokirjastoon, joka on Arene ry:n ylläpitämä
ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto, johon tallennetaan ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt sekä
ammattikorkeakoulujen julkaisuja. Opinnäytetyöt tallennetaan pdf-muodossa Theseukseen, jossa se on vapaasti
verkon kautta luettavissa. Theseuksessa on ohjeet tallennukseen, minkä lisäksi kirjasto ohjaa tarvittaessa
opiskelijoita. Mikäli opiskelija haluaa itselleen kansitetun työn, kirjasto kansittaa töitä edelleen. Opiskelija vastaa
itse kansituksen kustannuksista. Arkistointia varten opinnäytetyöstä toimitetaan yksi paperimuotoinen
versio toimistoon. Kirjaston kotisivuilta löytyy ohjeita ja lisätietoja Theseuksesta
http://www3.tokem.fi/kirjasto/tiedostot/Theseus_pdf_ohje.pdf

Mikäli opiskelijalla on suoritettuna kaikki vaadittavat opinnot annettujen ohjeiden mukaisesti, opiskelija voi tämän
jälkeen hakea tutkintoa. Valmistumiseen liittyvät ohjeet löydät osoitteesta
http://edu.tokem.fi/?DeptID=16238#valmist

