ELEC3015.kand: Loppuseminaari 5.12.2019
Yleistä
ELEC3015.kand-kurssin (syksy 2019) loppuseminaari pidetään torstaina 5.12.2019 alkaen klo 12:00
seminaarihuoneessa AS4, TUAS-rakennus (Maarintie 8), 1. kerros.

Läsnäolo
Seminaarin osallistumisvaatimuksena on 1) kaikkien esityksien kuunteleminen, 2) oman esityksen
pitäminen, 3) opponointiparin esityksen suullinen opponointi sekä 4) palautelomakkeen täyttäminen
kahdesta muusta esityksestä ja 5) osallistuminen keskusteluun. Palautelomake annetaan suoraan esitelmän
pitäjälle (lomakkeita löytyy seminaarisalista). Loppuseminaarista poisjäänti ilman välttämätöntä estettä
(esim. lääkärintodistus) johtaa suorituksen hylkäykseen ja seminaari tulee aloittaa alusta.
SAAVU AJOISSA PAIKALLE JA OLE MUKANA LOPPUUN ASTI!

Esitys
Jokaiselle osallistujalle on varattu aikaa yhteensä 15 minuuttia. Varsinaiselle esitykselle on varattu 10
minuuttia ja suulliselle opponoinnille sekä yleiselle keskustelulle yhteensä 5 minuuttia. On erittäin tärkeää,
että kaikki pitävät annetuista ajoista kiinni, jotta seminaarin aikataulu pitää. Tarvittaessa kurssihenkilökunta
keskeyttää esityksen, jos se kestää liian kauan. Huomatkaa, että loppuseminaarin esitys arvioidaan yhtenä
osana kandiseminaarin suoritusta.

Esityksen ohjeellinen sisältö
Esitys voi sisältää esimerkiksi seuraavat kohdat:





Lyhyt johdanto aiheeseen
Tutkimusongelma (mikä on ongelma ja miksi sitä pyritään ratkaisemaan)
Kandidaatintyösi tärkeimmät tulokset
Omia pohdintoja aiheesta, saatiinko ongelma ratkaistua?

Esityksen kalvot
Esityksen kalvot tulee palauttaa ELEC3013.kand-kurssin kyseiselle MyCourses-sivulle viimeistään
sunnuntaina 1.12.2019. Tallenna kalvot PowerPoint- tai pdf-formaatissa.
Huom! On erittäin tärkeää, että kalvot palautetaan ajoissa, jotta loppuseminaarissa ei mene aikaa
tiedostojen siirtelyyn tikulta esityskoneelle ja muuhun siitä aiheutuvaan sähläykseen.

Opponointi
Jokainen opiskelija suorittaa suullisen opponoinnin opponointiparinsa esityksestä. Parit on kerrottu alla
kohdassa Aikataulu. Opponoinnin tarkoituksena on antaa rakentavaa palautetta esityksestä. Suullisen
opponoinnin lisäksi täytetään palautelomake kahdesta muusta esityksestä. Lomake palautetaan suoraan
esiintyjälle.

Aikataulu
Aika
12:00-12:15

Esitys
AVAUS

Esittäjä
---

Opponentti
---

12:15-12:30

Esitys 1

Aaro Isomäki

Roope Lehikoinen

12:30-12:45

Esitys 2

Oona Kivalo

Aaro Isomäki

12:45-13:00

Esitys 3

Roope Lehikoinen

Oona Kivalo

13:00-13:15

TAUKO (15 min)

---

---

13:15-13:30

Esitys 4

Touko Lonka

Risto Sivonen

13:30-13:45

Esitys 5

Antti Mella

Touko Lonka

13:45-14:00

Esitys 6

Ossi Miikkulainen

Antti Mella

14:00-14:15

Esitys 7

Risto Sivonen

Ossi Miikkulainen

14:15-14:30

PALAUTE

---

---

