
KYSELYLOMAKE: FSD2974 KANDIPALAUTE 2013

QUESTIONNAIRE: FSD2974 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES

2013

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



  6%

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013

Valitse, millä kielellä haluat vastata kyselyyn.
Välj på vilket språk du vill svara på enkäten.
Please choose the language in which you want to answer the survey.

Suomi

Svenska

English

Jatka



  3%

Hyvä Opiskelija,

Suomalaissa yliopistoissa toteutetaan valtakunnallinen opiskelijapalautekysely Kandipalaute. Kysely on lähetetty Sinulle,
koska olet suorittanut kandidaatintutkinnon 1.1.-31.7.2013 välisenä aikana. Aloilla, joilla kandidaatintutkintoa ei
suoriteta (kuten lääketiede ja hammaslääketiede), kysely on lähetetty, jos olet saanut opinto-oikeuden vuonna 2010.

Kyselyssä selvitetään tyytyväisyyttäsi yliopistoosi ja kokemuksiasi opintojesi sujumisesta. Näin ollen monet kyselyn
kysymyksistä koskevat kolmea ensimmäistä opiskeluvuottasi. Osa kysymyksistä koskee opiskeluaikaasi yleisesti ja/tai
nykyistä tilannettasi.

Tämä kysely tuottaa vertailevaa tietoa eri yliopistoista. Sinun yliopistosi tulee käyttämään tuloksia parempien
toimintatapojen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) suunnittelee, että vuodesta 2015 lähtien noin 3 %
yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta osoitettaisiin tämän opiskelijapalautteen perusteella.

Vastauksesi ovat siis tärkeitä!

Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia.

Voit vastata kyselyyn kerralla tai tallentaa vastauksesi ja palata myöhemmin täydentämään niitä. Kun olet vastannut
koko kyselyyn ja lähettänyt vastauksesi eteenpäin, linkki ei enää toimi. Kysely suljetaan 18.10.2013 klo 23.59.
Vastauksesi käsitellään nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Kyselyn viimeiseen kysymyskokonaisuuteen sisältyy mahdollisuus ns. vastapalautteeseen, jossa voit verrata omia
vastauksiasi toisen opiskelijaryhmän vastauksiin. Tässä kyselyssä vastauksesi vertautuvat suomalaisissa yliopistoissa
keväällä 2013 toteutetun kyselyn vastauksiin.

Kiitos etukäteen vastauksestasi!

Jatka
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Kysymys 2: Käytkö ansiotyössä opintojesi ohessa?

Kyllä, lukukauden aikana

Kyllä, mutta enimmäkseen lukukausien välisenä aikana.

Kyllä, sekä lukukauden aikana että lukukausien välisenä aikana.

En käy ansiotyössä tällä hetkellä, mutta aikomuksenani on tehdä niin lähitulevaisuudessa.

En käy ansiotyössä tällä hetkellä enkä suunnittele tekeväni niin tulevaisuudessakaan.

Jatka
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Kysymys 3: Liittyykö ansiotyösi (tai vähintäänkin yksi työtehtävistäsi) opiskelemaasi alaan?

Ansiotyöni liittyy selvästi opiskelemaani alaan ja/tai mahdolliseen tulevaan työkenttääni.

Ansiotyöni ei varsinaisesti liity opintoihini tai tavoittelemaani ammattiin.

En osaa (vielä) sanoa.

Kysymys 4: Ansiotyöhön käyttämäsi aika

alle 8 tuntia viikossa

8 - 19 tuntia viikossa

yli 19 tuntia viikossa

Käyn ansiotyössä vain lukukausien välisenä aikana.

Jatka
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Kysymys 5: Kuinka olet rahoittanut opiskelusi?

pääasiassa osittain en lainkaan

Opintolaina

Opintoraha

Asumislisä

Stipendi

Henkilökohtaiset palkkatulot

Vanhemmat / perhe

Muut henkilökohtaiset tulot

Kysymys 6: Millaiseksi arvioit tämänhetkisen taloudellisen tilanteesi?

Minulla ei ole taloudellisia huolia.

Budjettini on melko tiukka.

Minulla on isoja taloudellisia ongelmia.

Olen pelännyt joutuvani keskeyttämään opintoni taloudellisista syistä.

Jatka
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Kysymys 7: Harrastatko aktiivisesti jotakin seuraavista?

Kulttuuri/taiteet/kirjallisuus 

Liikunta 

Pelit 

Käsityö/tekniset työt 

Vapaaehtois - tai järjestötoiminta 

En harrasta mitään mainituista. 

Jokin muu harrastus:   

Jatka
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Kysymys 8: Osallistutko aktiivisesti ainejärjestösi tai ylioppilaskuntasi toimintaan?
"Osallistun aktiivisesti ainejärjestöni tai ylioppilaskuntani toimintaan."

Samaa mieltä

Osittain samaa mieltä

Osittain eri mieltä

Eri mieltä

En pysty arvioimaan tätä väittämää.

Jatka
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Kysymys 11: Ovatko vanhempasi (isä ja/tai äiti) opiskelleet korkeakoulussa?

Kyllä.

Ei.

Kysymys 12: Onko sinulla sisaruksia, jotka ovat opiskelleet/opiskelevat yliopistossa?

Kyllä, minulla on sisaruksia, jotka ovat opiskelleet/opiskelevat yliopistossa.

Ei, sisarukseni eivät opiskele/ole (vielä) opiskelleet yliopistossa.

Minulla ei ole sisaruksia.

Jatka
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Kysymys 13: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Koulutuksen myötä kehittynyt osaamiseni
vastaa odotuksiani.

Koulutukseni vastasi sille asetettuja
tavoitteita.

Opetus oli mielestäni pääosin laadukasta.

Olen tyytyväinen käytettyihin
opetusmenetelmiin.

Jatka
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Kysymys 14: Arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Voin hyvin yliopistossani.

Olen tyytyväinen omaan opiskeluuni.

Perheeni tukee ja kannustaa minua
opinnoissani.

Ystäväpiirini tukee ja kannustaa minua
opinnoissani.

Yksityiselämäni haittaa tällä hetkellä
opintojani.

Jatka
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Kysymys 15: Kuinka tyytyväinen olet tällä hetkellä seuraaviin elämänalueisiisi?

0% -
erittäin

tyytymätön
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100% -
erittäin

tyytyväinen

Elämääsi yleensä

Ystävä- ja tuttavapiiriisi

Perhe-elämääsi

Jatka
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Kysymys 16: Oliko tämä yliopisto ensisijainen valintasi opiskelupaikaksesi?

Kyllä: halusin opiskella juuri tässä yliopistossa.

Kyllä: halusin opiskella tässä yliopistossa, mutta toisella koulutusalalla.

Ei: halusin alunperin opiskella toisessa yliopistossa.

Ei: halusin alun perin opiskella ammattikorkeakoulussa.

Olen siirtynyt tähän yliopistoon toisesta yliopistosta.

Olen siirtynyt tähän yliopistoon ammattikorkeakoulusta.

En osaa/halua vastata tähän kysymykseen.

Jatka
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Kysymys 17: Millaiseksi arvioit opintomenestyksesi ensimmäisten opiskeluvuosiesi aikana?
Arvioi erityisesti tiedollista osaamistasi ja osallistumistasi opetustilanteisiin:

Olen (todennäköisesti) kuulunut vuosikurssini parhaaseen kolmannekseen.

Olen (todennäköisesti) kuulunut vuosikurssini keskiverto-opiskelijoiden joukkoon.

Olen (todennäköisesti) kuulunut vuosikurssini heikoimpaan kolmannekseen.

En osaa sanoa.

Kysymys 18: Kuinka luottavainen olet tällä hetkellä sen suhteen, että pystyt päättämään ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät opintosi
menestyksekkäästi?

0% - en ole
luottavainen 10% 20% 30% 40%

50% -
olen
epävarma

60% 70% 80% 90%
100% -
olen täysin
luottavainen

 
En
osaa
sanoa.

Jatka
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Kysymys 19: Millaiseksi arvioit yliopiston tarjoaman ohjauksen?

Samaa
mieltä

Osittain
samaa mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En tarvinnut
ohjausta

tässä
asiassa.

 
En pysty

arvioimaan
tätä

väittämää.

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen
suunnitteluun.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opintojen
etenemiseen liittyviin ongelmiin.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta opinnoissa
suuntautumiseen.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin
tutkielman laatimiseen / opinnäytteen
tekemiseen.

 

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani
suuntaa ammatilliselle suuntautumiselleni.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta sopivan
harjoittelupaikan löytämiseen.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani
tasapainoa työn ja opiskelun välillä.  

Tarjolla on ollut riittävästi tilaisuuksia tutustua
muihin opiskelijoihin.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta motivaatio-
ongelmiin.  



Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta asunnon
etsimiseen.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani
tasapainoa perheen ja opiskelun välillä.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta terveyteen
liittyvissä ongelmissa.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta hakiessani
suuntaa elämälleni.  

Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta työpaikan
etsimiseen.  

Jokin muu

 
 

Jatka



 61% 

Kysymys 20: Arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Mitä samankaltaisempia ryhmän jäsenet
ovat, sitä tehokkaammin ryhmä pystyy
paneutumaan tehtäväänsä.

Työskentelen mieluiten ryhmissä, joiden
kokoonpanoon olen itse saanut vaikuttaa
(esim. työskentely yhdessä ystävien
kanssa).

Minusta on kiehtovaa työskennellä
satunnaisesti muodostetuissa ryhmissä.

Koen rasittavaksi tilanteen, jossa
ryhmätyöni tulokset joutuvat
arvioitaviksi/arvosteltaviksi.

Työskentelen paremmin ja tehokkaammin
yksin kuin ryhmän jäsenenä.

Ryhmässä työskentely tarjoaa
mahdollisuuden tietojen ja kokemusten
vaihtoon sekä yleisten valmiuksien
omaksumiseen (esim. kyky käsitellä
ristiriitoja).

Ryhmätyön onnistumiseen vaikuttaa
suuresti ohjaajan antama opastus.

Opintoihin liittyvän ryhmätyön
onnistuminen on helposti vaarassa, jos
osa ryhmän jäsenistä ei osaa riittävän
hyvin yhteistä kieltä.
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Kysymys 21: Arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Pakollisen läsnäolon määrä on ollut
sopiva.

Kandidaatintutkintoni yhteydessä /kolmen
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
tarjotun tuen (opastuksen) ansiosta olen
pystynyt omatoimiseen opiskeluun.

Opetushenkilöstö on ollut valmis
kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä
ja huolenaiheita myös opetustilanteiden ja
vastaanottoaikojen ulkopuolella.

Koska yksityisasiani ja työssäkäyntini ovat
hyvässä järjestyksessä, olen pystynyt
osallistumaan opetustilaisuuksiin
ongelmitta.

Olen varannut riittävästi aikaa
omatoimista opiskelua varten.

Jatka
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Kysymys 22: Arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä  

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Olen oleskellut opiskeluaikanani vähintään
lukukauden ulkomailla.  

Tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on
ollut minulle tärkeämpää kuin oleskelu
ulkomailla.

 

Haluan työskennellä tulevaisuudessa
mieluiten Suomessa.  

Kansainvälisen kokemuksen hankkiminen
on tulevan uran kannalta tärkeää.  

Tulevan urani kannalta on tärkeää tuntea
erilaisia ammattiini liittyviä
toimintatapoja.

 

Minun on ollut vaikea rahoittaa
opintojaksoa ulkomailla.  

Jatka
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Kysymys 23: Miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihisi liittyvää tietoa ja tukea?

Erittäin helppoa Melko helppoa Melko hankalaa Erittäin hankalaa

Jatka
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Kysymys 24: Arvioi seuraavia väittämiä:

Samaa mieltä Osittain samaa
mieltä

Osittain eri
mieltä Eri mieltä

En pysty
arvioimaan tätä

väittämää.

Lukujärjestykseni on ollut liian täynnä
(liian monta opetukseen liittyvää
läsnäolotuntia viikossa).

Myönnetyt opintopisteet eivät ole olleet
suhteessa vaivannäkööni, sillä niiden
suorittaminen ei ole vastannut ohjeellista
työmäärää.

Ongelmatilanteissa olen tarvittaessa
löytänyt henkilön, jolta olen voinut pyytää
neuvoa.

Opintojeni rakenteen ansiosta minun on
ollut helppo tutustua muihin opiskelijoihin.

Tenttien määrä lukukautta kohti on ollut
liian suuri.

Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani
tarjoamiin vaikutus- ja
osallistumismahdollisuuksiin.

Olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni
opetushenkilökunnan kanssa.

Olen saanut riittävästi palautetta
opettajilta.

Opettajilta saamani palaute on auttanut
minua opinnoissani.
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Kysymys 25: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Olin erittäin luottavainen sen suhteen,
että selviän hyvin opintojeni asettamista
vaatimuksista.

2 Olen kärsinyt usein päänsärystä.

3 Olen tullut hyvin toimeen
opiskelukavereideni kanssa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4 Mikäli minulla on ollut
koulutusohjelmaani koskevia kysymyksiä,
olen tiennyt, kenen puoleen voin kääntyä.

5 Aloitin usein valmistautumisen tenttiin
vasta viime hetkellä.

6 Olen samaistunut omaan yliopistooni.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7 Olen ulospäinsuuntautunut henkilö.

8 Opintoni ovat auttaneet minua
muodostamaan kuvan tavottelemani
ammatin käytännön todellisuudesta.

9 Olen toisinaan jättänyt opetustilanteita
väliin.
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Kysymys 26: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10 Minulla on ollut usein
keskittymisvaikeuksia.

11Olen valinnut opiskelualani ensisijaisesti
kiinnostuksen kohteideni perusteella.

12 Olen opiskellut pienryhmissä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13 Olen opiskellut mielelläni omassa
yliopistossani.

14 Opintojeni olisi mielestäni pitänyt olla
käytännönläheisempiä.

15 Olin kuvitellut opiskelun olevan
helpompaa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Mielenkiintoinen työpaikka on minulle
on tärkeämpää kuin suuret tulot.

17 Olen tuntenut itseni usein melko
surulliseksi tai tyytymättömäksi.

Jatka
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Kysymys 27: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 Minulla on ollut usein huono onni
tenttikuulustelijoideni suhteen.

19 Keskustelen tuttavieni kanssa mieluiten
aiheista, jotka eivät johda kiistoihin.

20 Minusta on kiinnostavaa analysoida
teorioita ja tieteellisiä kysymyksiä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

21 Olen pystynyt seuraamaan
opetussisältöä ilman vaikeuksia.

22 Suutun usein helposti.

23 Suhteeni opetushenkilökuntaan on ollut
hyvä.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24 Olen tuntenut itseni usein uupuneeksi.

25 Olen valmis suosittelemaan yliopistoani
muille.

26 Olisin halunnut enemmän teoreettisia
perusteita käsitteleviä opintoja.
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Kysymys 28: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

27 Suhteeni yliopistooni on ollut
mielestäni läheinen.

28 Olen seurannut tarkkaavaisesti
luentoja ja seminaareja.

29 Opin mielelläni uusia asioita.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30 Olen osallistunut säännöllisesti
yliopistossani järjestettäviin tapahtumiin
(esim. yliopistoliikunnan järjestämään tai
juhliin).

31 Päätöksenteon hetkellä tiedän
nopeasti, mitä haluan.

32 Tunne siitä, että olen oppinut jotakin,
on minulle tärkeämpää kuin hyvä
arvosana.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33 Olen osallistunut hyvin innokkaasti
erilaiseen opintojen ulkopuoliseen
toimintaan (esim.
ylioppilaskunnassa/ainejärjestöissä).

34 Menestymiseni tenteissä on ollut
mielestäni enimmäkseen sattuman
tulosta.

35 Hyvä teoreettinen koulutus on
mielestäni ammatillisen menestyksen
perusta.
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Kysymys 29: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

36 Olen harkinnut useita kertoja
opintojeni keskeyttämistä.

37 Uskon helposti pystyväni esiintymään
vieraiden ihmisten edessä.

38 Minun on usein ollut vaikea ymmärtää,
mikä merkitys opiskelemillani asioilla on
tulevaisuudessa.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39 Olen pitänyt tiiviisti yhteyttä
opiskelukavereihini.

40 Olen pitänyt opintojani
mahdollisuutena persoonallisuuteni
kehittämiseen.

41 Pyydän apua muilta, mikäli minulla on
ongelmia.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

42 Opettajani ovat mielestäni erittäin
päteviä omalla alueellaan.

43 Minulla on lukuisia selkeästi
määritteltyjä tavoitteita. Työskentelen
johdonmukaisesti saavuttaakseni nämä
tavoitteet.

44 Minuun kohdistetut odotukset ovat
olleet minulle usein liikaa.
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Kysymys 30: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44 Olen kärsinyt opiskelun aikana usein
vatsakivuista.

45 Olen tavannut usein
opiskelukavereitani yliopiston ulkopuolella.

46 Odotukseni tässä yliopistossa
suorittamiani opintoja kohtaan ovat
täyttyneet.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47 Keskustelen mielelläni
opiskelukavereideni kanssa
opintosisällöistä.

48 Minun on ollut helppo lähestyä
opetushenkilöstöä.

49 Opiskelumotivaationi on ollut
erinomainen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50 Tenttivaatimukset ovat olleet
mielestäni selkeitä.

51 Olen tuntenut itseni reippaaksi ja
energiseksi sen jälkeen, kun aloitin
opiskelun.

52 Tieteellisten selitysten saaminen
(joihinkin) kysymyksiin on minulle
tärkeää.
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Kysymys 31: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

53 Minulla on ollut opiskelun aikana usein
unihäiriöitä.

54 Olen tuntenut itseni harvoin
yksinäiseksi tai surulliseksi.

55 Harrastukset ja sosiaalinen elämä ovat
vaatineet minulta enemmän voimavaroja
kuin opiskelu.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

56 Olen mielelläni yksin.

57 Olen joskus harkinnut yliopiston
vaihtamista.

58 Olen valmistautunut tentteihin
huolellisesti.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59 Opiskelu ei ole tuottanut minulle
vaikeuksia.

60 En ole juurikaan kärsinyt ahdistuksesta
tai peloista.

61 Uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut
minulle helppoa.

Jatka
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Kysymys 32: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

62 Toisinaan minun on vaikea nousta
vuoteesta, koska en tunne halua opiskella.

63 Jos olen päättänyt saavuttaa jotakin,
pääsen yleensä tavoitteeseeni.

64 Odotan itseltäni paljon, mitä tulee
opintomenestykseeni.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65 Keskityn mieluummin käytännön
asioihin kuin teoreettisiin kysymyksiin.

66 Olen hyvä organisoimaan asioita.

67 Olen itsevarma henkilö.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

68 Lannistun helposti, mikäli asiat eivät
suju toivomallani tavalla.

69 Minulla on selvä kuva uratavoitteistani.

70 Olen hyvin sinnikäs.

Jatka



 97% 

Kysymys 33: Pohdi opiskeluaikaasi ja arvioi seuraavia väittämiä (0% = en lainkaan, 100% = täysin samaa mieltä):

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

71 Olen saanut opiskelun aikana riittävästi
erilaista tukea sekä perheeltäni että
ystäviltäni.

72 Pystyn yhdistämään opintojeni sisällön
myös asioihin, jotka jäävät opintoalani
ulkopuolelle.
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Kysymys 34: Tuloksia koskeva palaute
Valitse seuraavassa, haluatko nähdä oman kyselysi tulokset suhteutettuna tuokokuussa 2013 järjestetyn Kandipalaute-
kyselyn tuloksiin.

Kyllä: haluan nähdä omat tulokseni (nämä ilmestyvät näyttöön painettuasi painiketta "Jatka").

Ei: en halua nähdä tuloksiani.

Kysymys 35: Mielipiteesi
Tässä sinulla on mahdollisuus esittää mielipiteesi tästä kyselystä, tai antaa muuta palautetta opinnoistasi.

Jatka
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Kysely päättyy tähän.

Kiitos osallistumisestasi!


