
PRO GRADU -TUTKIELMAN ARVIOINTI

Koulutusohjelma

Henkilöstöjohtaminen

Strategic Business Development (SBD)

Kasvuyrityksen johtaminen (Seinäjoki)

International Business (IB) / Johtaminen

Liiketoiminnan kehittäminen (Kokkola)

Taloustiede

Finance

Talousoikeus

Laskentatoimi ja tilintarkastus

Markkinoinnin johtaminen

International Business (IB) / Markkinointi

Tutkielman laatija

Etunimi:

Sukunimi:

Opiskelijanumero:

Tutkielman nimi:

Ohjaaja

Etunimi

Sukunimi



TUTKIMUSASETELMA

Tutkimusongelman määrittely ja rajaus

Tutkimusaukkojen tunnistaminen

-

TEORIAOSA

Relevanttien ydinteorioiden ja
-tutkimuksen tuntemus

Kirjallisuuden kriittinen analyysi

Teoreettisen viitekehyksen
muodostaminen

Keskeiset huomiot teoriaosasta:
-

Aineiston laatu ja luotettavuus

Tutkimusmenetelmien käyttö ja
perustelu

Analyysin tulosten ja teorian yhteys

Tuloksien esittäminen ja tulkinta

Tutkimuksen merkitys käytännössä ja/tai
tutkimuksesta johdetut
päätöksentekoehdotukset

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 1 0

Keskeiset huomiot tutkimusasetelmasta:

TUTKIMUSMETODIT JA TULOKSET



5 4 3 2 1 0

Aiheiden ehdottaminen
jatkotutkimukselle ja/tai innovaatioille

Keskeiset huomiot tutkimusmetodeista ja tuloksista:
-

RAPORTOINTI & PROSESSINHALLINTA

5 4 3 2 1 0

Tieteellinen tyyli ja kieli

Tutkimuksen tekijän henkilökohtainen
panos *

Palautteeseen vastaaminen *

Sovitussa tutkielma-aikataulussa
pysyminen *

* ohjaaja arvioi

Keskeiset huomiot raportoinnista ja prosessinhallinnasta:
-

LISÄNÄKÖKOHTIA:
-

Tutkielman esittelyvideon arviointi
HUOM: Tätä arvioinnin osaa EI lasketa osaksi tutkielman lopullista keskiarvoon perustuvaa arvosanaa. Siitä
ei tule myöskään tule mainintaa tämän lomakkeen lopussa olevaan yhteenvetosivuun tai lopulliseen
arviointidokumenttiin. Videoesittelyn arviointi on kuitenkin syksystä 2020 lähtien pakollinen osa pro gradu
-prosessia. Sekä opinnäytetyön ohjaaja että tarkastaja arvioivat esittelyvideon erikseen, jonka jälkeen kahden
arvioinnin keskiarvo merkitään opinnäytetyön arviointilomakkeeseen. Ole hyvä ja arvioi tutkielman tekijän
tuottama videoesitys alla olevan arviointikriteeristön perusteella.

5 4 3 2 1



5 4 3 2 1

Tutkimustulosten viestiminen digitaalisen
median avulla

PEREHTYNEISYYS OPINNÄYTTEEN ALAAN

Olen todennut opiskelijan perehtyneisyyden opinnäytteen alaan tutkielman tiivistelmäsivusta.

OHJAAJAN LAUSUNTO

Tämä työ on arvioitu Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Olen analysoinut järjestelmän
tuottaman raportin ja sen nojalla totean työn lähdeaineiston käytön hyvän tieteellisen käytännön
mukaisesti toteutetuksi.

Tutkielman tunnistenumero (ID)

Tutkielman arvosana:

5 - erinomainen

4 - erittäin hyvä

3 - hyvä

2 - tyydyttävä

1 - välttävä

Päiväys:

pp.kk.vvvv

Tarkastajat:

Ensisijainen tarkastaja:



Toinen tarkastaja


