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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 samhällsvetenskapliga 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 2010 opintooikeuden saaneille
Hei!
Edessäsi on Tampereen yliopiston yliopistopalveluiden kysely, jonka avulla kerätään tietoa mm.
opintojen sujuvuuteen ja osaamisen karttumiseen 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 2010 saaneille opiskelijoille. Vastaavaa kyselyä on toteutettu vuodesta 2004
lähtien. Pääset tutustumaan edellisvuosien tuloksiin osoitteessa www.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.

Näkemykset koulutuksesta (Otsikkoa ei näytetä)
1. Seuraavassa esitetään väittämiä opiskelusta. Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto.
Pitää
erittäin
huonosti
paikkansa

Pitää
Pitää
Pitää
huonosti kohtalaisesti
hyvin
paikkansa paikkansa paikkansa

Pitää
erittäin
hyvin
paikkansa

Olen suunnittelut opintojeni
etenemistä pitkällä
tähtäimellä
Opinnot ovat edenneet
suunnitelmieni mukaisesti
Opintoni ovat edenneet
hitaammin kuin alun perin
ajattelin
Käytän mielestäni riittävästi
aikaa opintojeni
edistämiseen
Tavoitteenani on valmistua
mahdollisimman nopeasti
Pitää
Pitää
Pitää
Pitää
Pitää
erittäin
erittäin
huonosti kohtalaisesti
hyvin
huonosti
hyvin
paikkansa paikkansa paikkansa
paikkansa
paikkansa
Minulle on selvää minkälaista
osaamista koulutukseni pyrkii
kehittämään
Kykenen hahmottamaan
oman osaamiseni
Koulutukseni antaa hyvät
mahdollisuudet toimia
monenlaisissa tehtävissä
Minulla on selvä käsitys
työtehtävissä vaadittavista
taidoista
Koulutus täyttää sille asetetut
osaamistavoitteet
Uskon että koulutustani
arvostetaan työnantajien
keskuudessa
Lisätietoa

Opiskeluympäristö ja opiskelukyky (Otsikkoa ei näytetä)
Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, jonka vaikutuksen heijastuvat opintojen sujumiseen, tuloksiin
sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin. Opiskelukykyyn vaikuttavat niin opiskeluympäristö,
opiskelutaidot, opetustoiminta kuin oma jaksaminen. Yliopistolla pyritään monin tavoin edistämään
näitä tekijöitä. Voit lukea lisää aiheesta sivuilta www.uta.fi/opiskelu/hyvinvointi.html sekä
www.opiskelukyky.fi

2. Arvioi seuraavia opiskeluun ja opiskeluympäristöön liittyviä väitteitä
Pitää
Pitää
Pitää
Pitää
Pitää
Ei
erittäin
erittäin
huonosti kohtalaisesti hyvin
koske
huonosti
hyvin
paikkansa paikkansa paikkansa
minua
paikkansa
paikkansa
Olen päässyt haluamallani
tavalla osaksi (yliopiston)
opiskeluympäristöä
Opiskeluympäristö
kannustaa oppimiseen
Opiskelijoita kohdellaan
oikeudenmukaisesti ja
tasa-arvoisesti
Opinnot sisältävät
riittävästi yhteisöllisiä
opetusmuotoja (esim.
ryhmätöitä, lukupiirejä)
Opinnot tukevat
opiskelutaitojen
kehittymistä
Olen saanut riittävästi
rakentavaa palautetta
opettajilta
Olen saanut riittävästi
tietoa ja tukea opintojen
suunnitteluun
Olen mielestäni hankkinut
riittävän aktiivisesti tietoa
ja tukea opintojen
edistämiseksi
Yliopistolla on huomioitu
kestävän kehityksen
periaatteita
Opinnoissa on käsitelty
kestävän kehityksen
periaatteita

3. Mikä tai mitkä olisivat mielestäsi tärkeimpiä kehittämiskohteita, joilla voitaisiin edistää
oppimistasi tai opiskeluasi?
Nämä kehittämisideat voivat koskea yliopiston oppimisympäristöä (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista:
esim. tilat, sähköiset palvelut, ilmapiiri, vuorovaikutus, viestintä), opiskelutaitoja, opetustoimintaa
tai omia
voimavaroja ja niiden tukea.

Koulutuksen tuomat taidot (Otsikkoa ei näytetä)
4. Arvioi, kuinka paljon yliopisto-opiskelu on kehittänyt seuraavia työelämässä hyödyllisiä
tietoja ja taitoja.
Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto väliltä 1 = ei lainkaan...6 = erittäin paljon
ei lainkaan
1
2
Omaan alaan liittyvä teoreettinen osaaminen
Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot
Tiedonhankintataidot
Tietotekniikan hallinta
Tilastollinen osaaminen (mm. menetelmät ja tulkinta)
Kielitaito
Viestintä- ja kommunikointitaidot
Kansainvälinen toimintakyky
Esiintymistaidot
Tiimityötaidot, sosiaaliset taidot
Projektiosaaminen
Yritystoiminnan perusteiden tuntemus
Talouden perusteiden tuntemus
Muu taito
Muu taito, mikä?

3

4

erittäin
paljon
5
6

5. Millaiset asiat ovat edistäneet opintojesi aikana oman osaamisesi tunnistamista ja
työmarkkinoiden hahmottamista?

Koulutuksen tuomat taidot1 (Otsikkoa ei näytetä)
6. Oletko yliopisto-opintojesi aikana ollut tutkintoon/opintoihin sisältyvässä harjoittelussa?
Kyllä En Perustelut

7. Millaista tukea ja miltä tahoilta olet saanut harjoittelujakson suunnitteluun? Jäitkö

kaipaamaan jotain?

Viestintä ja sähköiset palvelut (Otsikkoa ei näytetä)
8. 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?

9. Miten kehittäisit erityisesti sähköisiä palveluita tai viestintää?

Opintojen sujuvuus Tampereen yliopistossa (Otsikkoa ei
näytetä)
10. Missä määrin seuraavat tekijät ovat haitanneet opintojesi etenemistä?
Valitse mielestäsi sopivin vaihtoehto.
Ei
Jonkin Melko Erittäin
lainkaan Vähän verran paljon paljon
Kursseille on vaikea päästä
(erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset)
Kursseja järjestetään harvoin
Kurssikirjallisuutta on vaikea saada
Kurssit menevät ajallisesti päällekkäin
Kursseista on vaikea päästä läpi (esim. tiukka
arvostelu)
Tenttimismahdollisuuksia on liian harvoin
Tutkintovaatimusten joustamattomuus
Opintojen ohjauksen puute
Graduun liittyvät tekijät (ohjaus, aikataulu, aineiston
hankinta)
Ei
Jonkin Melko Erittäin
lainkaan Vähän verran paljon paljon
Vaikeudet opiskelutekniikoissa (lukutekniikat,
muistiinpano, töiden kirjoittaminen)
Vaikeudet ajankäytössä (esim. ongelmat
aikatauluttamisessa tai töihin tarttumisessa)
Epäselvyys tutkintoon vaadittavista suorituksista
Ongelmat motivaatiossa
ja opiskeluun sitoutumisessa
Työssäkäynti
Elämäntilanne
(esim. sairaus, vanhempainvapaa)
Epätasa-arvoinen kohtelu sukupuolen, iän,
vamman tai muun ominaisuuden
perusteella
Jokin muu tekijä

Muu, mikä?

Kehittämisideoita ja kommentteja (Otsikkoa ei näytetä)
11. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten tilannettasi tällä hetkellä?
Opiskelen päätoimisesti Tampereen yliopistossa
Opiskelen sivutoimisesti Tampereen yliopistossa
Opiskelen pää- tai sivutoimisesti muussa oppilaitoksessa
Muu elämäntilanne
12. Mitä mieltä olet yleisesti opintojen sujuvuudesta Tampereen yliopistossa?

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

