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Vuoden valmistujan ja vuoden opiskelijan palkitsemiskriteerit
Vuoden valmistuja
LAY/MTI valitsee matkailututkimuksen vuoden parhaan valmistujan (kandidaatti tai
maisteri) vuosittain. Valinnan tekee matkailututkimuksen oppiainepalaveri alla mainittujen kriteerien ja keskusteluesityksen pohjalta. Oppiainepalaveri ei ole kuitenkaan
riippuvainen keskusteluesityksen vaihtoehdoista. Valinta suoritetaan elokuussa edellisen lukuvuoden tulosten perusteella. Keskusteluesityksen laatija päätetään vuosittain huhtikuun oppiainepalaverissa. Palkinto voidaan tarvittaessa jakaa useamman
henkilön kesken.
Vuoden valmistujan valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:
1. Opiskeluaika. Tutkinnon tulee olla suoritettuna tavoiteajassa (3 vuotta kandidaatti, 5 kandidaatti + maisteri, 2-3 vuotta maisteri). Tutkinnon on voinut suorittaa myös nopeammin, mutta joustoa tavoiteajan ylittämiseen voidaan hyväksyä korkeintaan puoli vuotta.
2. Arvosanat. Opintojen tulee olla suoritettu kiitettävin tai erinomaisin tiedoin. Erityisesti kiinnitetään huomiota kandidaatintutkielman / pro gradu -tutkielman
arvosanaan, jonka tulee olla vähintään 4 / magna cum laude approbatur.
Pääaineen opintojen lisäksi huomioidaan opintomenestys myös sivuaineopinnoissa.
3. Lisäansioita valinnassa voi saada myös kansainvälisyydestä (vaihto-opiskelu,
kansainvälinen harjoittelu) sekä aktiivisuudesta oppiaineessa ja/tai opiskelijajärjestössä.
Vuoden opiskelija
LAY/MTI valitsee vuoden aktiivisen opiskelijan vuosittain. Valinnan tekee matkailututkimuksen oppiainepalaveri alla mainittujen kriteerien pohjalta. Opettajat tuovat
omat ehdokkaansa vuoden aktiiviseksi opiskelijaksi oppiainepalaverin keskusteluun.
Valinta suoritetaan elokuussa edellisen lukuvuoden toiminnan perusteella. Palkinto
voidaan tarvittaessa jakaa useamman henkilön kesken.

Vuoden aktiivisen opiskelijan valinnassa käytetään seuraavia kriteerejä:
1. Opintopistekertymä. Lukuvuoden tavoitteellinen opintopistekertymä on 60 op,
johon opiskelijan lukuvuoden aikana suorittamia opintoja verrataan. Opintopisteiden määrä ei ole valintaa estävä tekijä, sillä esim. vaihto-opiskelu, pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tai luottamustehtävät saattavat pienentää opintopistekertymää, mutta eivät silti välttämättä tarkoita epäaktiivisuutta.
2. Aktiivisuus. Onko opiskelija osoittanut aktiivisuutta opinnoissaan ja yhteisössään? Aktiivinen opiskelija mm. hakeutuu itsenäisesti mukaan projekteihin ja
MTI:n yhteisiin opintoihin sekä erilaisille valinnaisille ja erikoiskursseille matkailututkimuksen oppiaineessa. Aktiivinen opiskelija on kiinnostunut oppiaineen asioista ja osallistuu sen kehittämiseen eri foorumeilla.
3. Yhteisöllisyys. Onko opiskelija edistänyt opiskelijaryhmänsä, oppiaineen ja
MTI:n yhteisöllisyyttä? Yhteisöllinen opiskelija esim. toimii ainejärjestössä ja
ajaa muiden opiskelijoiden etua, osallistuu oppiaineen ja MTI:n yhteisiin tapahtumiin ja edistää positiivista ryhmähenkeä onnistumisista viestimällä. Yhteisöllinen opiskelija jakaa ideoita yhteisöllisyyden kehittämiseen opiskelijaryhmissä, oppiaineessa ja MTI:ssa.
4. Vastuullisuus. Onko opiskelija ottanut vastuuta omista opinnoistaan, yhteisistä
asioista ja ympäristöstään? Vastuullinen opiskelija huolehtii omiin opintoihin
liittyvistä asioista. Opiskelija pysyy annetuissa aikatauluissa, toimii ohjeiden
mukaan ja tarvittaessa kysyy neuvoa. Opiskelija hoitaa hänelle annetut luottamustehtävät (esim. tuutorointi, oppiaineen esittelyt, MTI:n edustus) moitteettomasti. Vastuullinen opiskelija uskaltaa huomauttaa epäkohdista. Opiskelija
omaa hyvät käytöstavat ja huolehtii osaltaan ympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä.

