
OPISKELIJA:

Opiskelijanumero Sukunimi Etunimet

KANDIDAATINTYÖ:

Nimi suomeksi:

Nimi englanniksi:                                                                                  HUOM! Nimitiedot ovat pakollisia molemmilla kielillä.

Yrityksen nimi:

Työ on tehty yritykselle:

Yrityksen kotipaikka:

Työ tehty englannin kielellä

TEKNIIKAN KANDIDAATINTYÖN ARVOSTELU, Tietotekniikka

päiväys opiskelijan allekirjoitus ja/tai nimenselvennys

Työ luovutettu tarkastajalle:

kyllä ei

tarkastajan allekirjoitus ja/tai nimenselvennys

Arvosana (asteikolla 0-5): Suorituspäivä:

KANDIDAATINTYÖN TARKASTAJA:

Nimi:

Yhteystiedot:

Oppiarvo/virkanimike:

Kandidaatintyön/-tutkielman kypsyysnäyte hyväksytty 
sisällön osalta (K1)

päiväys tarkastajan allekirjoitus ja/tai nimenselvennys

päiväys

Kandidaatintyön/-tutkielman kypsyysnäytteen suomen kielen hyväksyjän kuittaus (jos eri kuin työn tarkastaja):

Kandidaatintyön/-tutkielman kypsyysnäyte hyväksytty 
suomen kielen osalta (K2)

Missä DI-ohjelmassa olet suunnitellut jatkavasi  
kandidaatiksi valmistumisen jälkeen?

Koulutusohjelma/pääaine:

Ilmoitus on alustava, koulutusohjelma käyttää tietoa opetuksen suunnittelussa. Varsinainen DI-ohjelman valinta tehdään kandidaatin todistusanomuksen yhteydessä.



LIITE: Kandidaatintyön arvosteleminen tietotekniikan koulutusohjelmassa  
 
Ohjeita opiskelijalle  
 
- Toimita kandidaatintyö ja arvostelulomake tarkastajalle yhtenä pakettina. 
  
- Toimita työ sähköisenä kirjaston LUTPubiin, ks kirjaston pääsivulta -> Julkaisut   ->E-julkaisutoiminta 
LUTPub. 
 
- Muista kypsyysnäyte! Katso tarkemmat ohjeet Uni-portaalista. 
   
Ohjeita tarkastajalle  
 
- Toimita alkuperäinen arvostelulomake LUT Opiskelijapalveluihin tutatdk.opintosihteerit@lut.fi viim. 
kuukauden kuluessa työn jättämisestä arvosteltavaksi. Tarkastajalle on syytä jäädä kopio lomakkeesta.   
 
- Tarkastajan vastuulla on arkistoida paperiversio työstä kuten tenttivastaukset (6kk).   
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