
KYSELYLOMAKE: FSD3112 TAMPEREEN YLIOPISTON KYSELY KOLMANNEN VUODEN OPIS-
KELIJOILLE 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3112 UNIVERSITY OF TAMPERE SURVEY FOR THIRD-YEAR STU-
DENTS 2015

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/



Tampereen yliopiston kysely vuonna 2012 opinto-
oikeuden saaneille 
Hei! 

Edessäsi on Tampereen yliopiston yliopistopalveluiden kysely, jonka avulla kerätään tietoa mm. 
opintojen sujuvuuteen ja opiskeluympäristöihin liittyen. Kysely on toteutettu yhteistyössä 
tieteenalayksiköiden ja ylioppilaskunnan kanssa. Antamaasi palautetta hyödynnetään laajasti 
Tampereen yliopiston koulutuksen kehittämistyössä. 

Kysely on suunnattu opiskeluoikeuden pitkään maisterin tutkintoon tai lääketieteen lisensiaatin 
tutkintoon vuonna 2012 saaneille opiskelijoille. Vastaavaa kyselyä on toteutettu vuodesta 2004 
lähtien. Pääset tutustumaan edellisvuosien tuloksiin osoitteessa 31Twww.uta.fi/opiskelu/kyselyt/ 
Arvioitu vastausaika on noin 10 minuuttia. 

Voit siirtyä lomakkeella edestakaisin edellinen ja seuraava -napeilla.  
Huom. kirjaudu ulos -nappi tyhjentää myös vastauksesi ja joudut syöttämään ne uudelleen, joten 
varothan napsauttamasta sitä vahingossa.  Vastauksesi tallentuvat vasta painettuasi viimeisellä 
sivulla valmis-painiketta. 

Aloita kysely valitsemalla seuraava. 

  

http://www.uta.fi/opiskelu/kyselyt/








5. Mitä kautta mieluiten saisit tiedon opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista?  
 Opiskelijaportaalista, johon on koottu opiskeluun liittyvät sähköiset palvelut 
 Yleisiltä verkkosivuilta (esim. opiskelu-sivusto, kielikeskuksen sivut)  
 Yksikön verkkosivuilta  
 Tutkinto-ohjelman verkkosivulta  
 Sähköpostilla 
 Facebookista 
 NettiOpsusta  
 Muuta kautta  

Mitä muuta kautta?  
 
6. Miten kehittäisit erityisesti sähköisiä palveluita tai viestintää? 
 
 
 
7. Minkä tyyppiset kansainvälistymisjaksot koet kohdallasi kiinnostaviksi?  

Kielikurssit  
Kansainvälistävät suomenkieliset kurssit  
Vieraskieliset kurssit  
Kv-tuutorointi tai muu vastaava toiminta  
Lyhyt kieli- tai muu kurssi ulkomailla  
Lukukauden mittainen vaihto-opiskelu ulkomailla  
Koko lukuvuoden mittainen vaihto-opiskelu ulkomailla  
Harjoittelujakso ulkomailla  

 
8. Minkälaisilla palveluilla kansainvälistymistä voitaisiin kohdallasi edistää? Kaipaisitko 
lisätukea tai -tietoa erilaisiin kansainvälistymisjaksoihin osallistumiseen liittyen? 
 
 
9. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?  

Opiskelen päätoimisesti Tampereen yliopistossa  
Opiskelen sivutoimisesti Tampereen yliopistossa  
Opiskelen pää- tai sivutoimisesti muussa oppilaitoksessa  
Muu elämäntilanne 

 
10. Mitä mieltä olet yleisesti opintojen sujuvuudesta Tampereen yliopistossa?  
 
 
 
 

11. Mitä mieltä olit lomakkeesta? Muuta kommentoitavaa tai kehittämisideoita?  


