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Tutkielman arvosanan painotus koostettaessa kokonaisuutta

Tutkintoja ja opintoja koskevat linjaukset koskevat uusia koulutusohjelmia. ”Opintokokonaisuuden
kokonaisarvosana” on linjattu seuraavaa:

· Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan huomioon
laskettaessa aineopintojen kokonaisarvosana.

· Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei oteta huomioon
laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa. Painokerroin tulee olla nolla sekä
 a) Pro gradun opintokohteella että
 b) opintokokonaisuudella, johon Pro gradu on sisällytetty.

Oodi huomioi tutkielman opintopisteiden ja arvosanan painotuksen opintokohteen Arvostelu
välilehdellä, kohdassa Painokerroin (0 tai 1).

Uusissa koulutusohjelmissa kandidaatin ja maisterin tutkielmat arvioidaan yleisen asteikon mukaan
asteikolla 1-5, hyl. Jos vanhan tutkielman opintokohteelle vaihdetaan arvosteluasteikko esim. alk.
01.01.2018, tulee aiempi asteikko päättää edelliselle päivälle 31.12.2017 ja jättää/lisätä molemmille

riveille oletusasteikkorasti päälle.
Aiempaa asteikkoa ei saa poistaa.

Jos tutkielmalle tehdään uusi
opintokohde uudella asteikolla,

päivämäärät Arvostelu välilehdellä tulee olla kuten
vas. puoleisessa kuvassa.

Uusien koulutusohjelmien kandidaatin tutkielman
opintokohteella Painokerroin tulee olla 1 ja Pro gradu tutkielman painokerroin 0.
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Huom! mikäli tutkielma on sisällytetty johonkin kokonaisuuteen, tulee tarkistaa, että gradun
painokerroin on edellisen lisäksi myös kokonaisuuden sisältyvyydet välilehdellä painokertoimella 0.
Mikäli näin ei ole, vaihda painokerroin erikseen opintokokonaisuuden ”Sisältyvyydet” välilehdellä
oheisen kuvan mukaisesti. Ao. esimerkissä kokonaisuus Englanti, syventävät opinnot, jonka
sisältyvyys välilehdellä on opintojakso Pro gradu tutkielma. Tutkielman painokerr. tulisi olla 0.

Muutos tehdään Pro
gradu rivillä olevan >>
takaa muuttamalla
painokerroin nollaksi
ja hyväksymällä
muutos vihreällä
väkäsellä. Lopuksi
tallenna muutos.

Kandidaatin tutkielman koostaminen osaksi kokonaisuutta

Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman opintopisteet ja arvosana otetaan huomioon
laskettaessa kokonaisuuden kokonaisarvosana.
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Kun haet kokonaisuudelle kiinnitettävät opinnot ja valitset Laske keskiarvo ja Arvostele => Oodi
ehdottaa kokonaisuudelle keskiarvoksi tässä esimerkissä 3.76.

Keskiarvon laskenta ei huomio arvosanalla hyv. olevia opintopisteitä, mutta huomioi kandidaatin
tutkielman opintopisteet ja arvosanan, kun sen opintokohteelle on viety painokertoimeksi 1.

Arvosanan tarkistus manuaalisesti:
5 op x 4 + 5 op x 3 + 6 op x 4 + 5x 4 = 79 / 21 op = 3,761904…  => sama tulos OK

Pro gradu tutkielman koostaminen osaksi kokonaisuutta

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan Pro gradun opintopisteitä ja arvosanaa ei oteta
huomioon laskettaessa kokonaisuuden arvosanaa.

Kun haet kokonaisuudelle opinnot ja valitset Laske keskiarvo ja Arvostele => Oodi ehdottaa
kokonaisuuden keskiarvoksi tässä esimerkissä 4.17.

Keskiarvon laskenta ei huomioi arvosanalla hyv. olevia opintopisteitä eikä Pro gradun tutkielman
opintopisteitä eikä arvosanaa, kun Pro gradun opintokohteelle on viety painokertoimeksi 0

Arvosanan tarkistus manuaalisesti:
9 op x 5 + 10 op x 4 + 5 op x 3 = 100 / 24 op = 4,16666 => sama tulos OK


