VAASAN YLIOPISTO
TULOSLOMAKE KYPSYYSNÄYTTEELLE
Opiskelija täyttää
Opiskelijan nimi: ______________________________________________ Opiskelijanro: _______________
Opiskelijan puh.nro ja sähköpostiosoite: _______________________________________________________
Tutkielman/Diplomityön ohjaajan/valvojan nimi: _____________________________________________
Tutkielma/Diplomityö, johon kypsyysnäyte pohjautuu:
□ kandidaatintutkielma

□ pro gradu –tutkielma

□ diplomi-insinöörin tutkinto

Tutkielman/Diplomityön nimi: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Kypsyysnäytteen kirjoituspäivämäärä: ________________________________________________________
Oletko aikaisemmin suomalaisessa yliopistossa kirjoittanut kypsyysnäytteen, jonka kieli on hyväksytty?
□ kyllä

□ ei

Missä, milloin: _____________________________________________________________________________

Kypsyysnäytteen aihe ja otsikko
Minkä ohjaajan antaman aiheen/esseen otsikon valitsit?
__________________________________________________________________________________
Muistathan kirjoittaa otsikon myös esseeseesi!
HUOM! Ohjeita kääntöpuolella! 
__________________________________________________________________________________
Ohjeistus kypsyysnäytteen tekijälle.
Kypsyysnäytteessä opiskelijan on osoitettava oman tieteenalansa ja äidinkielensä hallinta. Kirjoita noin neljän sivun
mittainen essee (400-450 sanaa). Kirjoita tenttipaperin joka riville, jos kyseessä on isoruutuinen konsepti ja joka
toiselle riville, jos kyseessä on pieniruutuinen konsepti. Kirjoita selvällä käsialalla (kaunolla tai tekstaten). Muista
palauttaa myös tämä lomake!
__________________________________________________________________________________________

Tarkastajat täyttävät
Tutkielma, johon kypsyysnäyte pohjautuu:
□ kandidaatintutkielma

□ pro gradu –tutkielma

□ diplomi-insinöörin tutkinto

Millä kielellä kypsyysnäyte on kirjoitettu: □ suomi □ ruotsi □ muu kieli
Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kypsyysnäytteitä ei tarkisteta kielellisesti, mikäli kypsyysnäyte on kirjoitettu
muulla kielellä kuin suomen tai ruotsin kielellä. Suomen ja ruotsin kielellä kirjoitetut kypsyysnäytteet arvioidaan
kielellisesti käyttäen samoja kriteerejä kuin kotimaisten opiskelijoiden kypsyysnäytteiden arvostelussa. Kielen osalta
hyväksytty kypsyysnäyte antaa kansainväliselle opiskelijalle hyvän suomen tai ruotsin kielen taidon, joka merkitään
myös tutkintotodistukseen.

Sisältö:
□ hyväksytty □ hylätty

Kieli:
□ hyväksytty □ hylätty

_____________________
Tarkastuspäivämäärä
Tarkastajan allekirjoitus

_____________________
Tarkastuspäivämäärä
Tarkastajan allekirjoitus

Tarkastetut kypsyysnäytteet rekisteröidään Kielipalvelut-yksikössä. Kielen-/sisällöntarkastaja lähettää
lomakkeen Fabriikkiin (Fab 4. krs, huone F414 )Kaija Salonen-Malkakorvelle rekisteröintiä varten!

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittajalle
Kypsyysnäytteen vaatimukset
Kypsyysnäyte on esseetyyppinen kirjoitelma tutkielman aihepiiriin liittyvästä aiheesta, ja sen tulee olla
analyyttinen ja ehyt kokonaisuus. Kypsyysnäytettä varten tutkielman ohjaaja/valvoja antaa tavallisesti kaksi
tai kolme tutkielman aihepiiriin liittyvää aihetta tai otsikkoa. Kypsyysnäytteen ohjepituus on noin 4
tenttivastauspaperisivua jokaiselle riville kirjoitettuna (400˗450 sanaa).
Kypsyysnäytteen kielitaitovaatimukset
Kandidaatin tutkintoon ja maisterin tutkintoon kuuluvien kielitaitoa osoittavien kypsyysnäytteiden on
täytettävä kieliasun osalta seuraavat vähimmäisvaatimukset:
1. Teksti on luettavaa, ja isot ja pienet kirjaimet sekä sanarajat erottuvat.
2. Kirjoituksella on otsikko. Otsikko kirjoitetaan samalla kielellä kuin kypsyysnäyte. Sisällön ja otsikon
tulee vastata toisiaan.
3. Teksti on jaettu selvästi erottuviin kappaleisiin.
4. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat ovat kunnossa.
5. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistu selkeästi.
6. Sanajärjestys on yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaation kanssa.
7. Tyyli on asiatyyliä.
8. Teksti etenee kielen varassa eikä esimerkiksi kaavojen, kaavioiden ja kuvien varassa.
9. Kirjoitus on rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Siinä on oltava otsikon lisäksi aloitus,
lopetus ja kappalejako. Aloituksessa lukija johdatellaan aiheeseen, mikä eritoten erottaa esseetyyppisen
kypsyysnäytteen tenttivastauksesta.
10. Lukijan on ymmärrettävä teksti. Kirjoittaja ei saa olettaa, että lukija on tutustunut hänen tutkielmaansa,
vaan kypsyysnäyte on voitava lukea itsenäisenä tekstinä.
Kirjoitus voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joillakin edellä luetteluista alueista
tai jos siinä on monia erilaisia virheitä.

