Hyvä opiskelija

Tervetuloa aloittamaan opinnot Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

Alla joitakin kysymyksiä, joihin toivomme sinun vastaavan. Palaute auttaa meitä suunnittelemaan ensimmäisten opintojaksojen sisällöt tarpeitanne vastaaviksi.

I  Taustatiedot

1. Pohjakoulutus

O	ylioppilas
O	ylioppilas ja keskiasteen koulutus (esim. datanomi)
O	ylioppilas ja ammattikorkeakoulutus
O	peruskoulu ja keskiasteen koulutus
O	muu,mikä ___________________________________________________________

2. Onko sinulla aiemmin suoritettuja

O	korkeakouluopintoja
O	opintoja ammattikorkeakoulusta
O	ei aiempia korkeakouluopintoja

3. Mistä sait tiedon tietojärjestelmätieteen opiskelusta laitoksellamme?

O	koulusta opettajilta
O	ystäviltä
O	Abimessuilta tai muista tiedotustilaisuuksista
O	valintaoppaista
O	muualta, mistä _______________________________________________________

4. Oletko opiskellut tietotekniikkaa aikaisemmin?

O	peruskoulussa
O	lukiossa
O	muualla, missä _______________________________________________________

II  Hakeutumisperusteet

5. Miksi valitsit alaksesi tietojärjestelmätieteen opiskelupaikaksesi juuri Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen? Entä pyritkö myös muihin tietojenkäsittelyalan oppilaitoksiin? Jos pyrit, niin mihin?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Kuinka paljon kukin seuraavista seikoista vaikutti hakeutumiseesi opiskelemaan tietojärjestelmätiedettä?


Ei ollenkaan
Jonkin verran
Paljon
1. oletan pääseväni varmasti töihin tutkinnon suoritettuani

1

2

3
2. oletan saavani ammatin
1
2
3
3. oletan sivistyväni
1
2
3
4. haluan saada tietoa tietojärjestelmä-
tieteeseen liittyvistä kysymyksistä

1

2

3
5. koulutuksen sisältö vaikutti kiinnostavalta

1

2

3

7. Sinun on mahdollista valita joko tietojärjestelmien tai ohjelmistotuotannon linja. Oletko jo ajatellut kumman linjan valitset?

O	en
O	kyllä, valitsen 	
	O tietojärjestelmien linjan 
	O ohjelmistotuotannon linjan

8. Oletko jo ajatellut, millaisiin tehtäviin ja millaiseen työympärisöön haluaisit sijoittua valmistuttuasi? Jos olet, niin millaisia toivoisit niiden olevan?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


III  Pääsykokeet

9. Osallistuitko pääsykokeeseen?

O	en
O	kyllä

10. Jos osallistuit, olivatko pääsykoekirjat mielestäsi vaikeita?

O	eivät
kyllä, miten?/kumpiko?________________________________________________________
	    __________________________________________________________
                         __________________________________________________________
                         __________________________________________________________


11. Mitä mieltä olet valintakoekysymyksistä?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


IV  ATK-kokemus

12. Mitä tietokoneohjelmia olet käyttänyt, joko työssäsi tai opinnoissasi?


Ei ollenkaan
Jonkin verran 
Paljon
a) Windows ja sen perusohjelmat
1
2
3
b) tekstinkäsittely
1
2
3
c) taulukkolaskenta
1
2
3
d) kortistointi
1
2
3
e) grafiikka-ohjelmat
1
2
3
f) julkaisuohjelmat
1
2
3
g) multimedia
1
2
3
h) ryhmätyöohjelmistot
1
2
3

13. Mitä ohjelmamerkkejä olet käyttänyt?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



14. Onko sinulla ohjelmointikokemusta?

Ei ollenkaan		Jonkin verran	Paljon
1		2		3

Jos sinulla on ohjelmointikokemusta, kerro millä ohjelmointikielillä tai ohjelmointityökaluilla olet ohjelmoinut?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





15. Onko sinulla kokemusta


Ei ollenkaan
Jonkin verran
Paljon
sähköpostista
1
2
3
muista tietoverkkopalveluista
1
2
3

Kerro mitä sähköpostia ja/tai tietoverkkopalveluja olet käyttänyt?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Kiitokset vaivannäöstä ja antoisaa opiskelua!

Toivottaa

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen opettajat

