Motivaatiokirjeen ohjeistus 2019
Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman, Pori
Kun haet Tampereen yliopistoon suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (maisteriohjelmat),
sinulta pyydetään sähköisen hakulomakkeen liitteeksi motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä on tärkeä merkitys
maisterivaiheen valinnassa.
Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi tutkinnon suorittamiseen.
Haluamme selvittää, olisiko opiskelusi pää- vai sivutoimista, ja miten olet suunnitellut suorittavasi opinnot.
Tämän lisäksi motivaatiokirjeen avulla halutaan selvittää, minkälaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä
ja miten koulutus mielestäsi tukee tieteellisiä tai ammatillisia tavoitteitasi.
Kirjeen suositeltava pituus on 1-2 sivua ja se tulee kirjoittaa itsenäisesti. Motivaatiokirje pisteytetään, ja
arviointi tehdään seuraavien seikkojen perusteella: tarve tutkinnon tarjoamalle osaamiselle, motivaatio sekä
edellytykset tutkinnon suorittamiselle. Tarkempaa ohjeistusta tämän ohjesivun lisäksi ei ole saatavilla. Jos
haet useampaan hakukohteeseen Tampereen yliopistossa, huomioi nämä kaikki samassa
motivaatiokirjeessä.

Pohdi motivaatiokirjeessäsi ainakin seuraavia asioita:
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Miksi päätit hakea nimenomaan tähän koulutukseen?
Miten koulutustaustasi ja mahdollinen työkokemuksesi sopii mielestäsi pohjaksi tähän DIkoulutukseen?
Kerro sitoutumisestasi ja motivaatiostasi tutkinnon suorittamiseen.
Millaiset opiskelutottumukset sinulla on? Kuvaa omia opiskelutaitojasi ja –tapojasi (esimerkiksi miten
suunnittelet ja aikataulutat opintojasi ja miten omaksut opiskeltavaa sisältöä?).
Tutustu opinto-oppaaseen. Millaisia opintovalintoja aiot alustavasti tehdä ja millä aikataululla
suorittaisit opintoja?
Mistä opiskelumuodosta (päätoiminen lähiopiskelu, verkkopainotteinen opiskelu, työn ohessa
opiskelu) olet nimenomaan kiinnostunut?
o Oletko päätoiminen opiskelija vai opiskeletko työn ohella? Aiotko valita etäopiskeluun
suunnitellun verkkopainotteisen linjan?
o Jos opiskelet töiden ohella, kuvaile työtilannettasi. Kuinka joustava työtilanteesi on ja miten
se mahdollistaa tutkinto-opiskelua?
Diplomi-insinöörin opinnot ovat vaativia ja aikaa vieviä. Mahdollistaako elämäntilanteesi opintoihin
keskittymisen seuraavan 2-4 vuoden aikana?
o Yksi opintojakso on pääsääntöisesti 5 opintopisteen laajuinen. Se tarkoittaa noin 133 h
työmäärää. Jos yhdessä periodissa sinulla on esimerkiksi kaksi kurssia, se tarkoittaa noin 2040h työmäärää / viikko. Miten elämäntilanteesi mahdollistaa opintojen suorittamisen?
Osa opinnoista vaatii läsnäoloa. Millainen tilanteesi on, onko sinun mahdollista olla ajoittain Porissa
esimerkiksi joka toinen viikko? Miten olet aikonut sovittaa yhteen opiskelun ja esimerkiksi työn
vaatimukset ottaen huomioon tutkinnon tavoitteellisen suoritusajan*.
Täydentäviksi opinnoiksi määritetään pohjatutkinnosta riippuen mm. matematiikkaa. Kuvaile
valmiutesi matematiikan opintojen, tietotekniikan opintojen ja teknisten opintojen suorittamiseen.
o Jos haet kauppatieteiden tutkinnolla, osa täydentävistä opinnoista on suoritettava esim.
Tampereen opetustarjonnasta. Huomioithan, että Tampereen opetustarjonta ei ole
suunniteltu monimuoto-opiskeluun, joten motivaatiokirjeeseen on selvitettävä, miten aiot

•
•
•
•
•

ne suorittaa. (Matematiikka SEFI1- ja SEFI2-taso, fysiikka. Fysiikan opetusta ei ole tarjolla
Porissa.)
Oletko suorittanut yliopistotasoisia matematiikan opintoja (esim. SAMKin matematiikkamoduulin)?
Mitä hyötyä ja lisäarvoa tämä DI-tutkinto sinulle tuottaa nykytilanteeseen verrattuna?
Millaisia tavoitteita sinulla on uraan liittyen? Millä tavoin uskot, että tämän alan opiskelu tukee
ammatillisia tai tieteellisiä tavoitteitasi?
Jos olet jo suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, perustele miten hakemasi tutkinnon opinnot
tuottavat sinulle aidosti uutta osaamista.
Jos sinulla on hakemaasi alaan liittyvää valmistumisen jälkeistä työkokemusta, kerro siitä lyhyesti.

* DI-tutkinnon osalta tavoitteellinen valmistumisaika on 2 vuotta. (Tavoitteellinen valmistumisaika on
laskettu päätoimisen opiskelun mukaan.)

