KATI/IC

KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON HYVÄKSYMINEN

OPISKELIJA:
Sukunimi

Etunimi

Postiosoite
Henkilötunnus

Opiskelijanumero

Sähköposti
(muu kuin lut.fi)

Puhelinnumero

Haluan pääaineen mukaisen todistuksen
(koskee vain ennen 2011 aloittaneita)

Pääaine:

Maisteriohjelma
1. sivuaine (KTM-tutkinto)
(2. sivuaine KTM-tutkinto)
Pro gradu -tutkielma hyväksytään ja arvostellaan:

/

Huom! MIMM-opiskelijoiden (ja ent. kv-markkinoinnin) on täytettävä sähköinen lähtökysely (ota yhteys Lasse Torkkeliin)
Valmistumistietoni saa julkaista kotipaikkakunnan lehdessä ja
yliopiston www-sivuilla, kotikunta

kyllä

ei

Haluan mukaan alumnitoimintaan (kutsuja tilaisuuksiin ja tietoa yliopiston
ajankohtaisista asioista)

kyllä

ei

Jatkan opintojani LUT:ssa DI-tutkinnossa

kyllä

ei

VALMISTUMINEN:
Valmistumisajankohta:

/

Tulen todistustenjakotilaisuuteen

20
Vieraiden lukumäärä (max. 3)

Valmistuvista opiskelijoista valitaan yksi pitämään puhe todistustenjakotilaisuudessa.
Olen kiinnostunut mahdollisuudesta pitää puhe valmistujaistilaisuudessa. (Valitulle ilmoitetaan asiasta erikseen
ennen tilaisuutta. Puheen pitäjälle maksetaan palkkio 34€.)
En osallistu tilaisuuteen. Haluan todistuksen postitse tässä anomuksessa mainittuun osoitteeseeni.
Haluan erillisen todistuksen tutkinnon ulkopuolelle jäävistä opinnoista (luettelo liitteeksi) HUOM! Ei koske
hyväksiluettuja opintoja eikä täydentäviä opintoja.

Lähetä lomake liitteineen LUT:n sähköpostiosoitteesta osoitteeseen KATI.opintopalvelut@lut.fi
Tarkista myös että olet hoitanut velvoitteesi (yo-kunta, kirjasto, tiedekunta, yliopistomestarit, taloustoimisto, tietotekniikkakeskus)

LIITTEET

- lopullinen KTM-HOPS
- Sefen kysely valmistuneille
- työllistymiskysely

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE
2017
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO, KAUPPATIETEIDEN JA TUOTANTOTALOUDEN AKATEEMINEN YKSIKKÖ
ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI
Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä
saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi ovat tärkeitä yliopistojen ja niissä annettavan opetuksen
kehittämiseksi.
Vastattuasi kyselyyn palauta tämä lomake LUT Opiskelijapalveluihin tutkintotodistusanomuksen liitteenä.
Vastaukset käsitellään tilastollisesti ja täysin luottamuksellisesti. Yliopistosi ja Suomen Ekonomit kiittävät
avustasi!
2. Syntymävuosi

1. Sukupuoli

3. Minkä tutkinnon perusteella sait suoritusoikeuden kaksivuotiseen kauppatieteiden maisterin
tutkintoon?
Valitse alla olevasta listasta:

4. Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi? Valitse max. kaksi vaihtoehtoa
tärkeysjärjestyksessä, 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein.
1

Yksikön maine

6

2

Katsoin sinne opiskelemaan pääsemisen
mahdollisuudet hyviksi
Sain siitä enemmän tietoa kuin muista
3
yksiköistä
Yksikön sijaintipaikkakunta
4
5
Tietty maisteriohjelma

Ystävien ja/tai sukulaisten vaikutus

7
8

Opetuskieli
Laajat opiskelumahdollisuudet /
valinnanvara
Muu syy, mikä?
9

5. Pääaine / maisteriohjelma
6. Laajimmat sivuaineet / sivuopintokokonaisuudet KTM-tutkinnossa (120 op):
1
2
Minulla ei ollut sivuaineita (merkitse tällöin rasti)
7. Suorititko osan KTM-tutkintoon (ei jo mahdolliseen KTK-tutkintoosi) sisältyneistä opinnoista ulkomailla (esim.
yliopiston opiskelijavaihdossa)?
Kerro vielä, miksi

VASTAA KYSYMYKSIIN 8 ja 9, mikäli olit opiskelijavaihdossa KTM-tutkinnon aikana
8. Ota kantaa seuraaviin väittämiin (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä,
4=täysin samaa mieltä, 0=en osaa sanoa)
a Sain riittävästi tietoa käytettävissä olevista vaihtoyliopistoista ennen lähtöäni
b Pystyin asianmukaisesti sisällyttämään suorittamani vaihto-opinnot osaksi KTM-tutkintoani
c Koen vaihto-opintojaksoni olleen minulle hyödyksi osaamisen kannalta
d Opetus vaihto-opintojaksoni aikana oli laadukasta
e Vaihtoonlähtöön kannustettiin riittävästi yliopiston taholta
f Taloudellinen ja muu tuki vaihtoonlähtöön oli riittävää
g Sain riittävästi tietoa vaihtoyliopistostani
9. Mikä asia tai mitkä asiat olivat avainasemassa vaihtoonlähtöpäätöksesi kannalta?

10. Jos katsot KTM-opintojesi suorittamisen viivästyneen suhteessa tavoiteaikaan (2 vuotta), mitkä ovat
mielestäsi viivästymisen tärkeimmät syyt (1 =tärkein, 2 = toiseksi tärkein,
merkitse rasti jos viivästymistä ei ollut)? Opintoni eivät viivästyneet
9
Harrastukset
1
Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti
Työskentely opintojen ohella osa-aikaisesti

2
3
4
5
6

Varusmiespalvelu/vanhempainloma
Pro gradu -tutkielman viivästyminen
Opiskelu ulkomailla
Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa

7
8

Opetusjärjestelyt (esim. kurssien ajoitus)
Opiskelumotivaation puute

10
Opintojen vaativuus / puutteelliset opiskelutaidot
11
Opintojen ohjauksen puutteet
12
Oma tai läheisen sairaus
13
Aktiivinen toiminta ylioppilaskunnassa/
ainejärjestössä
14
Perhesyyt
15

11. Kuinka pitkä mahdollinen viivästyminen oli kuukausina?

Muu syy, mikä?

kk

12. Jos suoritit KTM-tutkinnon alle tavoiteajan (2 vuotta), mitkä tekijät mahdollistivat sen?

13. Arvioi seuraavia yliopistoosi liittyviä osa-alueita opiskelun sujuvuuden kannalta asteikolla 1-5
(1=heikko - välttävä - tyydyttävä - hyvä - 5=erinomainen; 0=en osaa sanoa)
1 Yliopiston tilat
3 IT-tuki
2 Yliopiston laitteet
4 Kirjastopalvelut
14. Arvioi saamaasi opintojen ohjausta asteikolla 1-5 (1=välttävä-tyydyttävä-hyvä-kiitettävä-5=erinomainen; 0=
en osaa sanoa)
3 Opinto-opas (sähköinen tms.)
1 Yliopiston yhteiset opiskelijapalvelut
3a Weboodi
1a Kauppatieteiden
5 Informaatio UNI-opiskelijaportaalissa
opiskelijapalvelut
6 Opettajatutorointi
2 ohjaus opintojaksoilla
7 Opiskelijatutorointi

Jos annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, miten ohjausta tulisi siltä osin parantaa?

14 b. Arvioi seuraavia väittämiä ohjauksesta
Tarjolla oli riittävästi ohjausta opintojen suunnitteluun
Minun oli helppoa löytää opintoihini liittyvää tietoa ja tukea
Ongelmatilanteissa löysin tarvittaessa henkilön, jolta voin pyytää neuvoa

15. Arvioi seuraavia opetukseen liittyviä osa-alueita asteikolla 1-5; 0=en osaa sanoa
1 Opetusmenetelmien
tarkoituksenmukaisuus
2 Maisteriohjelman opetus
3 Kielten ja viestinnän opetus

4 Englanninkielisten kurssien
opettajien kielitaito
5 Digitaalisuuden hyödyntäminen
opetuksessa

Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, miten opetusta tulisi siltä osin parantaa?

16. Arvioi koulutuksessa hankkimiasi valmiuksia asteikolla 1-5 (1=välttävä - 5=erinomainen; 0=en osaa sanoa).
1 talouden yleinen tuntemus
2 valmiudet maisteriohjelman alueelta
3 valmiudet sivuopintokokonaisuuksen
alueelta
4 viestintävalmiudet suomeksi
5 viestintävalmiudet ruotsiksi
6 viestintävalmiudet muilla vierailla kielillä
7 yrittäjyysvalmiudet
8 yleiset johtamisvalmiudet
9 phenkilöstöjohtamis- / esimiesvalmiudet
10 tieteelliset valmiudet
11 valmiudet toimia kansainvälisessä
ympäristössä
12 valmiudet ryhmässä/tiimissä työskentelyyn

13 tietotekniset työelämävalmiudet
14 valmius omaksua uusia asioita
15 analysointi- ja ongelmaratkaisutaidot
16 esiintymisvalmiudet
17 vuorovaikutusvalmiudet
18 neuvottelutaidot
19 projektinhallintataidot
20 urasuunnittelu- ja työelämätietous
21 tiedonhankinnan valmiudet
22 kestävän kehityksen osaaminen
23 valmiudet tarkastella asioita
ettiisistä lähtökohdista

Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, voit kertoa miten koulutusta tulisi siltä osin parantaa

j

17. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa
mieltä, 4 = täysin samaa mieltä, 0 = en osaa sanoa)
1 Koulutus oli sopivan vaativaa
2 Koulutus oli motivoivaa
3 Opinnot olivat mielenkiintoisia
4 Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin
5 Kansainvälisyys näkyi opetuksessa
6 Kielten opetusta oli saatavilla riittävästi
7 Opiskeluilmapiiri oli hyvä
8 Arvioin kattavasti saavuttaneeni KTM-tutkinnon osaamistavoitteet
9 Arvioin kattavasti saavuttaneeni oman ohjelmani
osaamistavoitteet
Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvion 1, voit kertoa miten asiaa tältä osin voisi parantaa

17 a. Arvioi seuraavia väittämiä
Voin hyvin yliopistossani
Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni
Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni vastaa odotuksiani
Koulutukseni vastasi sille asetettuja tavoitteita
Olen tyytyväinen käytössä olleisiin opetusmenetelmiin
Olin tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa
Opettajilta saamani palaute auttoi minua opinnoissani

18. Arvioi seuraavia väittämiä LBM:n kannalta asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 =
melko samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä; 0 = en osaa sanoa)
Akateeminen yksikköni (kohdat 1-7)
1 on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä
2 käyttää elinkeinoelämän asiantuntijoita opetuksessa
3 hyväksyy opiskelijat osaksi asiantuntijayhteisöä
4 huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla
5 tarjoaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia
6 on kiinnostunut elinkeinoelämän toiveista, jotka koskevat
vastavalmistuneiden taitoja
7 pyrkii tarjoamaan opiskelijoille yhteyksiä
elinkeinoelämään, esim. toimeksiantograduja
8 Olin tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin
vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin

Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme
parantaa asiaa

PRO GRADU –TUTKIELMA
19. Arvioi seuraavaa väittämää:
Tarjolla oli riittävästi ohjausta tutkielman laatimiseen

20. Teitkö tutkielman toimeksiantona yritykselle / muulle organisaatiolle?
21. Jos sait tutkielmaasi rahoitusta, millainen se oli?
1. Sain tutkielmastani kertapalkkion, joka oli

€

2. Sain stipendin, joka oli
€
3. Ainoastaan tutkielmastani suoranaisesti aiheutuneet kulut (kopiointi-, matka- yms. kulut) maksettiin
4. Tein tutkielmaa kokopäivätoimisesti ja sain toimeksiantajaltani palkkaa, joka oli
kuukauden ajalta

€ / kk

5. Muu, mikä?
22. Kuinka kauan käytit tutkielman tekemiseen yhteensä? n.

kk

23. Arviosi saamastasi tutkielmaohjauksesta asteikolla 1-5?
24. Arviosi omasta panostuksestasi tutkielmaprosessiin asteikolla 1-5 ?
24 a. Halutessasi voit täsmentää tässä arviotasi sanallisesti.

TYÖTILANNE
25. Työtilanne (tällä hetkellä tai jo sovittuna)
1 Olen vakinaisessa kokopäivätyössä
2 Olen vakinaisessa osapäivätyössä
3 Olen määräaikaisessa kokopäivätyössä
4 Olen määräaikaisessa osapäivätyössä
5 Olen päätoiminen yrittäjä
6 Olen osa-aikainen yrittäjä/toiminimi/osakas
yrityksessä

7 Jatkan opiskelua
8 Olen vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
9 Suoritan varusmies- tai siviilipalvelua
10 Haen työtä (ei vielä työpaikkaa)
11 Muu, mikä?

26. Oletko tyytyväinen työtilanteeseesi?
1 Kyllä

2 En; miksi?

27. Kauanko hait tai olet aktiivisesti hakenut
työpaikkaa?
kk
28. Mikäli sinulla ei nyt ole työpaikkaa, mikä on mielestäsi tärkein syy siihen?

KYSYMYKSET 29 – 35 TYÖSSÄ OLEVILLE
29. Työpaikan sijainti valmistumishetkellä (mikäli et ole työssä jossakin alla mainituista kaupungeista
1-12, valitse alue 13-32)
Valitse alla olevasta listasta:

30. Miten sait työpaikkasi (1-2 merkittävintä
tekijää)?
1 Vastasin lehti-ilmoitukseen
2 Internetin kautta (esim. yritysten kotisivut)
3 Yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen
kautta
4 Henkilöstöpalvelu- / rekrytointiyrityksen
kautta
5 Työvoimatoimiston välityksellä
6 Ekonomipörssin välityksellä
7 Henkilökohtaisten suhteiden avulla
8 Olen työskennellyt samassa organisaatiossa
opintojeni aikana
9 Tein pro gradu -tutkielman nykyiselle
työnantajalleni
10 Yliopiston/professorin välityksellä
11 Minulle tarjottiin työtä
12 Otin oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajiin
13 Työskentelen omassa yrityksessä

31. Työnantajasi
1 Yksityinen yritys tai laitos
2 Kunta, kuntayhtymä
3 Kunnallinen liikelaitos tai kunnan omistama
yritys
4 Valtio
5 Valtion liikelaitos
6 Yliopisto
7 Muu julkisyhteisö
8 Järjestö, säätiö tai vastaava
9 Olen yrittäjä/ammatinharjoittaja
10 Muu, mikä?
32. Miten hyvin työtehtäväsi vastaavat
koulutustasi?

14 Muuta kautta, miten?
33. Mikä on tehtäväalueesi? Valitse vain yksi vaihtoehto.
1 Yleishallinnolliset tehtävät (esim. yleisjohto,
strateginen konsultointi, juridiset tehtävät,
kehittäminen ja konsultointi / laatutyö)
2 Tietojenkäsittely- / ICT-tehtävät
3 Henkilöstöhallinnolliset yleistehtävät (esim.
henkilöstöhallinnon kehittäminen ja
konsultointi, rekrytointi)
4 Taloudelliset yleistehtävät (esim. sisäinen tai
ulkoinen laskenta, budjetointi, kirjanpito,
rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus,
verotus, yritystutkimus, taloushallinnon
kehittäminen)
34. Tehtävänimikkeesi

5 Markkinoinnin yleistehtävät (esim.
markkinointisuunnittelu, markkinatutkimus,
myynti, vienti, markkinoinnin kehittäminen
ja konsultointi)
6 Logistiikka (esim. ostot, varastointi,
kuljetus, tuonti, huolinta)
7 Opetus- / tutkimustehtävät
8 Palvelu- ja neuvontatehtävät
9 Sihteerin / assistentin tehtävät
10 Muut tehtävät

35. Bruttopalkkasi tällä hetkellä (sisältäen
luontaisedut)
€ /kk

SEURAAVIIN VASTAAVAT KAIKKI
36. Mikä yliopistossasi ja/tai saamassasi koulutuksessa oli erityisen hyvää?

37. Entä missä asioissa on eniten parannettavaa? Voit kommentoida kauppatieteellistä koulutusta yleisemminkin.

38. Aiotko hakeutua tohtoriopintoihin?

Kiitos vastauksistasi!

Kysely palautetaan nimettömänä muiden valmistumiseen liittyvien papereiden kanssa.

TYÖLLISTYMISTÄ KOSKEVA KYSELY
LUT:STA VALMISTUVILLE OPISKELIJOILLE (DI, KTM)
Valmistumispäivä

OPINNOT
Koulutusohjelma
Opintosuunta tai pääaine

KOTIPAIKKA
Kotipaikka ennen opintojen aloittamista

TYÖLLISTYMINEN
Valmistumishetkellä olen:
Työntekijänä toisen palveluksessa
Yrittäjänä (paikkakunta)
Jatko-opiskelijana
Työttömänä työnhakijana
Muu (mikä?)
Mikäli olen työntekijänä toisen palveluksessa:

Työnantaja (yhteyshenkilö,
sähköpostiosoite, puh. nro
osoite):

Tehtävänimike
Työpaikan sijaintikunta
Nimettömänä kerättävää työllistymistietoa käytetään LUT:lta valmistuneiden työllistymistä ja alueellista sijoittumista koskevissa
tilastoissa.

