
Aloitus Työskentelyvaihe Valmis työ Valmistuminen

Hae diplomityöpaikka. 
Sovi aihe ja ohjaaja.
Etsi samalla valvoja.

Tutustu diplomityöohjeisiin ja 
arviontiohjeisiin.

Palauta 206 aihehakemus
opiskelijapalveluihin ja
aloita työn tekeminen.

Aihe vahvistetaan
koulutusneuvostossa. Sinulle

ilmoitetaan päätöksestä.

Etene sovitun aikataulun
mukaisesti.

Pidä säännöllisesti yhteyttä
valvojaan, myös jos työ ei etene.

Useimmat valvojat antavat
mielellään palautetta työn

edetessä. Voit lähettää työn
kommentoitavaksi esim. 

seuraavissa vaiheissa:

ensimmäinen luku
puoliväli

melkein valmis

Valvojan kanssa:
•Sovi esitelmästä kun työ lähes valmis.
•Toimita lopullinen työ valvojalle (täysin 

sama työ kuin eAge palautus).

Opiskelijapalveluihin: 
•Jätä 207 diplomityön hyväksymishakemus.
•Jätä 110 todistushakemus
•Toimita ilmoitus pidetystä esitelmästä.

Valvojalta opiskelijapalveluihin:
•Diplomityölausunto.

Työn hyväksyntä koulutus-
neuvostossa. Saat ilmoituksen

päätöksestä eAgen kautta.

Dekaanin myönnettyä tutkinnon
saat sähköpostia valmistumisesta

ja valmistumisjuhlasta ym.

Ilmoittaudu juhlaan, nouda
todistus tai pyydä sen

postittamista. Ohjeet saat
sähköpostissa.

Onnittelut ja tervetuloa juhlaan!



Starting Working on the thesis The thesis is ready Graduation

Find a thesis position,
agree on the topic and advisor, 

and find a supervisor.
Familiarize yourself with the
thesis instructions and the

evaluation criteria.

Submit form 206 Thesis topic 
approval to the Student Services 
and start working on your thesis. 

The topic will be confirmed in 
the programme committee 

meeting. You will be notified of 
the decision. 

Follow the agreed schedule. 
Communicate regularly with your 
supervisor, also if the work is not 

proceeding as planned. 

Supervisors are usually willing to 
comment on your thesis. You can 
send the thesis for comments e.g. 

when you have:

completed the first chapter
reached midpoint

almost completed your thesis

With the supervisor:
•When the thesis is nearly completed, agree 

on the thesis presentation.
•Send the final thesis (exactly the same 

version to your supervisor and to eAge).

With the Student Services: 
•Submit form 207 Approval and grading of

master’s thesis.
•Submit form 110 Request for graduation

and degree certificate.
•Bring the signed  Presentation of the

master’s thesis form.

From the supervisor to the Student 
Services:
•Statement of thesis assessment.

Approval of the thesis in the 
programme committee meeting. You 

will be notified of the decision through 
eAge. 

After the dean has awarded the 
degree, you will receive an email 

with information about the 
graduation, degree certificate and 

graduation ceremony.

Sign up for the graduation 
ceremony, collect your degree 

certificate from the Student 
Services, or request for it to be 

mailed to you. Instructions are in 
the graduation email. 

Congratulations – welcome to the 
graduation ceremony!
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