Kauppakorkeakoulun tutkielminen palautusaikataulu syksy 2019 ja vuosi 2020

SYYSLUKUKAUSI 2019
KANDIDAATIT
Valmistumispäivä

Tutkintotodistuksen
Tutkielma arvioitu (arvosana
Kielentarkastaja arvioinut
tilaaminen ja arvosana
lähetetään tenttikansliaan
kypsyysnäytteen MyCoursesissa
reksterissä
rekisteröitäväksi)
ma 16.9.2019
ma 26.8.2019
ma 19.8.2019
ma 12.8.2019
ti 15.10.2019
ti 24.9.2019
ti 17.9.2019
ti 10.9.2019
pe 15.11.2019
pe 25.10.2019
pe 18.10.2019
pe 11.10.2019
ma 16.12.2019
ma 25.11.2019
ma 18.11.2019
ma 11.11.2019
ti 31.12.2019*
31.12.2019
pe 17.1.2020
pe 10.1.2020
(todistushakemus)
pe 24.1.2020 (arvosana
rekisterissä)
*) 31.12.2019 alkaen valmistumispäivä on sama kuin todistustilauksen ja opinnäytteen viimeinen jättöpäivä
MAISTERIT
Valmistumispäivä

Arvosana reksterissä

Laitoksen johtaja hyväksyy KTM- Tutkielman arviointilomake täytetty
tutkielmat
sekä lähetetty sähköpostitse opiskelijalle
ja laitoksen virkailijalle
pe 27.9.2019
pe 13.9.2019
ma 9.9.2019
pe 6.9.2019
pe 25.10.2019
pe 11.10.2019
ma 7.10.2019
pe 4.10.2019
pe 22.11.2019
pe 8.11.2019
ma 4.11.2019
pe 1.11.2019
pe 20.12.2019
to 5.12.2019
ma 2.12.2019
pe 29.11.2019
ti 31.12.2019*
pe 24.1.2020
ma 20.1.2020
pe 17.1.2020
*) 31.12.2019 alkaen valmistumispäivä on sama kuin todistustilauksen ja opinnäytteen viimeinen jättöpäivä

KTK-tutkielma jätettävä viralliseen
tarkastukseen MyCoursesissa
ma 5.8.2019
ti 3.9.2019
pe 4.10.2019
ma 4.11.2019
ti 31.12.2019

Kielentarkastaja arvioinut
kypsyysnäytteen MyCoursesissa
pe 30.8.2019
pe 27.9.2019
pe 25.10.2019
pe 22.11.2019
pe 10.1.2020

KTM-tutkielma jätettävä
viralliseen tarkastukseen
MyCoursesissa
pe 23.8.2019
pe 20.9.2019
pe 18.10.2019
pe 15.11.2019
ti 31.12.2019

Vuosi 2020
Huom! kandi- ja maisteriopiskelijoilla on sama jättöaikataulu opinnäytteille ja todistushakemuksille 31.12.2019 alkaen
N.B! BSc and MSc students follow the same schedule for applying for thesis evaluation and graduation as of 31.12.2019
Opiskelija saa
aikaisintaan väliaikaisen
todistuksen
valmistumisesta

Opinnäytteiden
arvosanat rekisterissä
(KTK ja KTM)

Laitoksen johtaja hyväksyy pro
gradut

Opinnäyte arvioitu**

Kielentarkastaja arvioinut
kypsyysnäytteen MyCoursesissa

Opinnäyte jätettävä
viralliseen tarkastukseen
MyCoursesissa*

Earliest date a student
can receive a temporary
certificate of graduation

Theses grades in
register (both BSc &
MSc)

The head of the department
approves the MSc theses

Thesis evaluation completed**

The language inspector ckecks the
language

The student submits the
thesis on MyCourses*

14.2.2020
20.3.2020
17.4.2020
22.5.2020
18.6.2020
17.7.2020
21.8.2020
(6.8.2020***)
18.9.2020
23.10.2020
13.11.2020
18.12.2020
Tammikuu/January
2021

14.2.2020
13.3.2020
17.4.2020
15.5.2020
12.6.2020
17.7.2020
21.8.2020
(5.8.2020***)
18.9.2020
16.10.2020
13.11.2020
11.12.2020
18.1.2021

10.2.2020
9.3.2020
14.4.2020
11.5.2020
8.6.2020
13.7.2020
17.8.2020

7.2.2020
6.3.2020
9.4.2020
8.5.2020
5.6.2020
10.7.2020
14.8.2020
(5.8.2020***)
11.9.2020
9.10.2020
6.11.2020
4.12.2020
11.1.2021

3.2.2020
2.3.2020
6.4.2020
4.5.2020
1.6.2020
6.7.2020
7.8.2020
(4.8.2020***)
7.9.2020
5.10.2020
2.11.2020
30.11.2020
8.1.2021

27.1.2020
24.2.2020
30.3.2020
27.4.2020
25.5.2020
29.6.2020
31.7.2020

14.9.2020
12.10.2020
9.11.2020
7.12.2020
14.1.2021

31.8.2020
28.9.2020
26.10.2020
23.11.2020
31.12.2020

* Opinnäytteen hyväksymispäivämäärä ja mikäli opiskelija hakee valmistumista samalla, myös valmistumispäivä
* Date of the thesis approval and if the student applies for graduation, also the graduation date
** KTK: arvosana lähetetty tenttikansliaan rekisteröitäväksi / KTM: arviointilomake lähetetty sähköpostitse opiskelijalle ja ohjelman suunnittelijalle
** BSc: The supervisor sends the completion notification to the examination office / MSc : The supervisor sends the thesis evaluation form to the student and to the department's planning officer
*** maisterihaussa ehdollisesti valittujen kandidaatin tutkinnot varauduttava myöntämään nopeutetussa aikataulussa
*** BSc degrees for applicants accepted conditionally in the masters admissions must be accepted in tigher schedule

