Kandidaatintutkielman arviointikriteerit, terveystieteet
Jokaisen arviointikohteen on täytettävä hyväksytyn kriteerit
Opiskelijan nimi:
Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Lähdeaineisto

Kansallisia ja kansainvälisiä

Kirjallisuuskatsaukseen si-

tieteellisiä tutkimusartikke-

sältyvien artikkelien lisäksi

leita on käytetty vähän. Käy-

tutkielmassa on vähintään

tetyt lähteet eivät ole tarkoi-

20 aiheen kannalta kes-

tuksenmukaisia tutkielman

keistä lähdettä, jotka käsitte-

aiheen näkökulmasta.

levät tutkielman aihetta mo-

Lähteet ovat pääosin oppi-

nipuolisesti.

kirjoja ja opinnäytetöitä.

Käytetyt lähteet ovat tieteel-

Lähteitä on vähemmän kuin

lisiä ja pääosin kansainväli-

Palaute

20 ja niistä selvästi yli puolet siä.
on kansallisia.
Perustelut aiheen

Aiheen valintaa on perus-

Aiheen valinnalle on esitetty

valinnalle

teltu riittämättömästi tieteelli- tieteellinen ja yhteiskunnallisestä ja yhteiskunnallisesta

nen perustelu. Tutkimustie-

näkökulmasta. Tutkimustie-

don tarve on osoitettu.

don tarvetta ei ole osoitettu.
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Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Tutkielman tarkoi-

Tutkimuksen tarkoitus ja tut-

Tutkimuksen tarkoitus ja tut-

tuksen ja tutkimus-

kimuskysymykset tai -tehtä-

kimuskysymykset tai -tehtä-

kysymysten sekä

vät sekä lähestymistapa on

vät sekä lähestymistapa on

lähestymistavan

määritelty puutteellisesti

määritelty selkeästi ja joh-

määrittely

suhteessa tutkimuksen taus- donmukaisesti suhteessa
taan.

Palaute

tutkimuksen taustaan.

Kirjallisuushaun to- Kirjallisuuden hakuprosessi

Haku on toteutettu järjestel-

teutus ja kuvaus

on toteutettu epäselvästi ja

mällisesti ja kirjallisuuskat-

kuvattu riittämättömästi. Ha-

sauksen menetelmän mu-

kuprosessi on keskeneräi-

kaisesti. Hakuprosessi on

nen/riittämätön tuottamaan

kuvattu selkeästi ja se on

mahdollisimman paljon tutki- tuottanut mahdollisimman
musaiheen kannalta rele-

paljon tutkimusaiheen kan-

vantteja julkaisuja tietokan-

nalta relevantteja julkaisuja.

noista.

Hakusanat, tietokannat ja
kirjallisuuden valintakriteerit
on kuvattu asianmukaisesti.

Tutkimuskysymyk-

Tutkielmassa ei vastata tut-

Tutkielmassa vastataan tut-

siin vastaaminen

kimuskysymyksiin tai -tehtä-

kimuskysymyksiin tai

viin.

-tehtäviin. Tulokset tutkimuskysymyksittäin tai 2

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Palaute

tehtävittäin on kuvattu loogisesti ja tiiviisti.
Pohdinta

Pohdinnassa ei tarkastella

Pohdinta on tieteellistä sisäl-

tutkielman keskeisiä tuloksia täen keskeisten tulosten tarsuhteessa aikaisempaan

kastelun suhteessa aikai-

tutkimuskirjallisuuteen, vaan

sempaan tutkimuskirjallisuu-

pohdinta perustuu kirjoitta-

teen. Pohdinnassa on arvi-

jan omiin näkemyksiin ai-

oitu tutkimuksen luotetta-

heesta. Pohdinnassa ei arvi- vuutta ja esitetty jatkotutkioida tutkielman luotetta-

musehdotuksia.

vuutta.
Rakenne, kieli ja

Tutkielman rakenne on epä-

Tutkielman rakenne on loo-

tekstin tieteellisyys

looginen, kieli ei ole hyvää

ginen, kieli hyvää asiatyyliä

asiatyyliä ja teksti on refe-

ja teksti on synteesiä aikai-

raattimaista.

semmista tutkimuksista. Tutkielman laajuus on 20–30 sivua.

Päivämäärä:
Hyväksytty/Hylätty
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