Martti Raevaara 07.01.2008
Tervetuloa suorittamaan Virta-opinnot loppuun
Syyslukukauden 2007 aikana Virta II lopputyönsä sain valmiiksi 7 opiskelijaa:
Mari Stefansdotter, Anja Kurikka, Minna Koljonen, Mari-Jatta Rissanen,
Kaapo Salminen, Tarja Lehtivarjo ja Tuija Arina-Sundelin. Vielä kerran
lämpimät onnittelut heille !
Keväällä 2007 Virrasta valmistui 31 opiskelijaa ja syksyllä 6, eli tähän
mennessä on valmistunut 37 taiteen maisteria, ja lopputöitä on hyväksytty 38.
Virran vietävänä on kuitenkin vielä 22 opiskelijaa, joilla lopputyön ja tutkinnon
suorittaminen ovat kesken. Syksyn aikana sain useilta opiskelijoilta viestejä,
että lopputyö on viimeistelyvaiheessa ja uskoakseni monet teistä valmistuvat
kevätlukukauden 2008 aikana.
Jos sinulla on opinnot ja lopputyö kesken ja aiot valmistua
kevätlukukauden 2008 aikana, toimi seuraavasti:
• tee realistinen suunnitelma valmistumisesi aikataulusta ja lähetä se
sähköpostilla Eeva-Liisalle ja minulle, näin me voimme suunnitella
paremmin lopputöiden tarkastus- ja esittelyaikatauluja
• tarkista hyvissä ajoin opintojesi tilanne Eeva-Liisan kanssa ja tee
mahdollisesti puuttuvat suoritukset, sovi niistä suoraan kurssien
opettajien kanssa. Heti lopputyön luovuttamisen jälkeen jätä virallinen
tutkintotodistuspyyntö taidekasvatuksen osastolle, opintosihteeri Pekka
Uusivuorelle (ks. Pekan yhteystiedot osaton www-sivulta)
• tarkista että olet ilmoittautunut korkeakouluun läsnä olevaksi
opiskelijaksi, muuten opintosuorituksiasi ei voi kirjata rekisteriin ja et voi
saada tutkintotodistusta. Ilmoittautumisesta tarkemmin
http://www.uiah.fi/page.asp?path=1,1579,20891
Lopputyöaikataulut kevätlukukaudella 2008
Jos haluat valmistua taiteen maisteriksi kevätlukukauden aikana ja saada
todistuksen korkeakoulun juhlallisessa publiikissa toukokuussa (23.5.2008),
on lopputyö jätettävä tarkastukseen viimeistään maanantaina 31.3.2008.
Tämä takaa siis sen, että saat todistuksen kevätlukukauden lopussa. Muussa
tapauksessa lopputyön esittelytilaisuus ja tutkintotodistuksen saaminen venyy
kesän yli syyslukukauden 2008 alkuun. Lopputyön voit toki jättää
tarkastettavaksi milloin haluat, mutta tarkastusprosessi vaatii aina oman
aikansa. Kun olet luovuttanut työsi, nimeää osaston arvosteluryhmä sille kaksi
tarkastajaa ja heille varataan vähintään kuukausi aikaa työn arviointiin. Sen
jälkeen on työn esittelytilaisuus, tarkastuslausuntojen jättäminen ja osaton
arvosteluryhmän kokous, jossa työn hyväksymisestä ja arvosanasta
päätetään. Koko prosessi vaatii aikaa vähintään 1,5-2 kk.
Viimeiset jättöpäivät ja mahdollisen valmistumisen aikataulu on siis:
04.02.2008 -> jos haluat valmistua maaliskuun lopussa 2008
31.03.2008 -> jos haluat valmistua toukokuun 2008 publiikissa

Lopputyön jättö ja käsittelyprosessi
Virta II sivulta löydät tarkemmat tiedot lopputyön jättämisestä tarkastukseen (> Lopputyö ja lopputyöseminaari -> Lopputyön käsittelyprosessi).
Lähtökohtana on se, että voit jättää työsi tarkastuksen vasta sen jälkeen kun
ohjaajasi katsoo sen tarkastuskelpoiseksi.
Kun työ on luovutettu tarkastukseen, siihen ei voi enää tehdä muutoksia tai
lisäyksiä. Työ (2 kpl) lähetetään osastosihteeri Sirpa Salolle. Jos tuot työsi itse
osastolle, sovi asiasta aina etukäteen Sirpan kanssa. Sirpa vastaa
taidekasvatuksen osastolla lopputöiden tarkastusten ja esittelyjen
valmistelusta sekä kypsyyskokeiden järjestelyistä.
Muista, että lopputyöhön sisältyy virallinen tiivistelmä, jonka pitää olla ”TaiKin
muodossa”. Lomakkeen löydät verkko-osoitteessa
http://www2.uiah.fi/opintoasiat/tiivistelma/index.php
Kaikissa lopputöissä pitää siis olla tiivistelmä (sidottuna). Tämän lisäksi
tiivistelmä lähetetään kirjastoon sähköisessä muodossa. Kyse on tärkeästä
tiedosta, vain sen avulla lopputyöstäsi tallennetaan sinun haluamat
sisältökuvaus ja asiatiedot. Näiden avulla työsi on myöhemmin löydettävissä.
On parempi, jos käytät TaiKin tiivistelmälomaketta sellaisenaan, mutta jos
kuitenkin jostain syystä haluat tehdä oman tiivistelmävirityksen, tarkista että
kaikki lomakkeessa vaaditut tiedot ovat varmasti mukana, ja että tiivistelmäsi
laajuus ei ylitä yhtä sivua.
Lopputyön esittely ja muuta mukavaa
Maaliskuun loppuun mennessä (31.3.2008) jätettyjen lopputöiden
esittelytilaisuudet ovat toukokuun alussa viikoilla 19.-20.
Oman työsi esittelyn lisäksi sinun suoritettava ns. kypsyyskoe ja
osallistuttava vähintään viiden (5) muun lopputyön esittelytilaisuuteen.
Tämä osa Taidekasvatuksen tutkimus II kurssin suoritusta. Lopputöiden
esittelyaikatauluista tiedotetaan Virta II sivulla heti kun aikataulut vahvistetaan
tervetuloa opiskelemaan ja
intoa ja voimia lopputyön tekemiseen
Martti
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