
Informaatioverkostot  
Hakemus harjoittelun  

hyväksymiseksi  
 

Nimi: _________________________________ Opiskelijanumero: _____________ 

Puh.: _________________________________  e-mail: _____________________ 

 

Harjoittelu kuuluu seuraavaan tutkintoon:  □ Tekniikan kandidaatin tutkinto 

                                                       □ DI-tutkinto, kandidaatiksi valmistumis-pvm _____________ 
 

Haen nyt seuraavia harjoittelujaksoja hyväksyttäväksi: 

           harjoittelun kesto 

koodi:              kurssin nimi:             viikkoina: (1)        suositus op: (1)     päätös op:(2) 

Harj-0._____   _________________________   __________      _________               _________ 

Harj-0._____   _________________________   __________      _________               _________ 

Harj-0._____   _________________________   __________      _________               _________ 
 (1) Opintosihteeri täyttää, (2) Opintojen suunnittelija täyttää 

Harj-0.1001 Harjoittelu (alempi perustutkinto), Harj-0.2001 Kansainvälinen harjoittelu (alempi perustutkinto) 

Harj-0.1002 Harjoittelu (ylempi perustutkinto), Harj-0.2002 Kansainvälinen harjoittelu (ylempi perustutkinto) 

 

Aikaisemmin tutkintoon hyväksytty harjoittelu: 

koodi:        kurssin nimi:                op: 

Harj-0._____   ___________________________________     _________ 

Harj-0._____   ___________________________________     _________ 

 

 

 

Paikka ja aika _______________________ ___/___ 20__ 

Hakijan allekirjoitus __________________________________ 

 

Hyväksyjän allekirjoitus                                              Espoossa ___/___ 20__ 

__________________________________ 

Opintojen suunnittelija 

Liitteet: työtodistus ja harjoitteluraportti 



18.2.2010  

Harjoittelijalla tulee aina olla nimettynä tehtäviin perehtynyt ohjaaja harjoittelupaikassa. 

Aloittaessaan harjoittelunsa tulee harjoittelijan tulostaa ja viedä harjoittelupaikalle ohjeistus 

harjoittelijan ohjaajalle. Ohjeistus löytyy osoitteesta: http://inf.tkk.fi/content/harjoittelu/ 

 

Harjoitteluksi voidaan hyväksyä vasta opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen tehty harjoittelu. 

Harjoittelun hyväksymisen ehtona on harjoittelun ohjaus työpaikan puolesta, opiskelijan kirjoittama 

harjoitteluraportti ja työtodistus. Harjoitteluraportin tulee sisältää tyypillisesti mm. huomioita 

esimies-alaissuhteesta, työsuojelusta, organisaation rakenteesta, diplomi-insinöörin työroolista ja 

tehtävien hoidosta korostaen yleispäteviä havaintoja ja välttäen harjoittelupaikan arvostelua. 

Vapaamuotoisen raportin pituus tulee olla 1-2 A4 sivua. Raportin oikeakielisyyteen tulee kiinnittää 

huomiota. Jos työtehtävät ovat olennaisesti muuttuneet harjoittelujakson aikana, voidaan 

pitkäkestoinen harjoittelu katsoa kahdeksi jaksoksi. Kustakin jaksosta tulee kuitenkin kirjoittaa 

erillinen raportti.  

 

Harjoittelua voi hakea hyväksyttäväksi täyttämällä tämän lomakkeen ja palauttamalla sen vaadittuine 

liitteineen (työtodistus ja harjoitteluraportti kustakin haettavasta harjoittelujaksosta joko suoraan 

tutkinto-ohjelman opintosihteerille (huone B204) tai kanslian postilaatikkoon T-talon 2. kerroksen 

aulassa.  

 

Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa ei ole pakollista harjoittelua, mutta sekä tekniikan 

kandidaatin tutkinnon että diplimomi-insinöörin vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää 5 

opintopisteen verran vapaaehtoista harjoittelua.  

 

Opintopistemäärä saadaan kun täysimääräiset harjoitteluviikot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. 

(Puolikkaita opintopisteitä ei myönnetä.) Harjoittelujakson minimipituus on kuitenkin 4 viikkoa ja 

maksimipituus 8 viikkoa. Tarkemmat ohjeet:  

 

Tekniikan kandidaatin tutkinto: http://inf.tkk.fi/files/INFOHarjoitteluohjeet_opiskelijalle_uusi.pdf  

Diplomi-insinöörin tutkinto: http://inf.tkk.fi/files/Info_Harjoitteluohjeet_opiskelijalle_DI.pdf  

 

Lisätietoa:  

Tutkinto-ohjelman opintoneuvojalta, opintosihteeriltä ja suunnittelijalta (huoneet A226, B211 ja B204)  

Tutkinto-ohjelman harjoittelusivuilta: http://inf.tkk.fi/content/harjoittelu/ 

http://inf.tkk.fi/content/harjoittelu/
http://inf.tkk.fi/content/harjoittelu/
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