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T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät

Portfolion kokoaminen, viimeistely, tarkistus, deadline pe 29.4.2005

Kevät 2005

Portfoliossa osoitat omaa oppimistasi kevään 2005 aikana. Portfoliosuoritus on valinnainen tapa suorittaa kurssi, muut ovat välikokeet tai tentti.

Portfolio-ohjeet
Portfolio tulee tarkastuttaa pe 29.4. mennessä henkilökohtaisesti kurssin assistentille ti 26.4.
klo 16.15 G-salissa, ke 27.4. klo 14.15 T1-salissa, to 28.4. klo 12.15 G-salissa, to 28.4. klo 13-14
pääassistentin huoneessa C310 T-talo, tai pe 29.4. klo 10.15 G-salissa. Saattaa tulla jonoa (yht.
noin 60 henkilöä?), joten kannattanee ottaa ajankuluksi jotain mukaan. Jos nämä ajankohdat
eivät sovi, ota yhteyttä t61140@cis.hut.fi. Muista opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus!
Tarkastustilaisuudessa assistentti katsoo, että portfoliossa on kaikki arvosanaan vaaditut osat.
“Hyvän portfolion” (arvosanat 4-5) osalta mennee enemmän aikaa, arviolta 2-15 minuuttia.

Portfolion materiaali suositellaan koottavaksi oikeaan kansioon tai muovitaskuun, jossa A4kokoiset paperit saadaan järjestykseen.
ÄLÄ JÄTÄ KURSSIA KESKEN vain siitä syystä, että itse kasaaminen on vaivalloista, myöhästyy päivän tai kaksi, tai joku yksittäinen luento tai harjoitustehtävä puuttuu. Yritämme
olla joustavia siinä määrin kuin voimme. Toisaalta haluamme, että suoritukset olisivat
kasassa ennen vappua pe 29.4., jolloin vapun voi käyttää vaikkapa lukemalla muihin kevään
tentteihin.
Portfoliossa tulee olla mukana:
• kansilehti, jossa kerrotaan yhteystiedot, oma arvosanaehdotus ja keväällä kurssiin käytetty (arvioitu) työtuntimäärä (pohja www-sivulla).

Jos suorituksia puuttuu, niin arvosana annetaan ehdollisena. Toisin sanoen palauta viimeiset tehtävät ke 27.4. tai muuhun assistentin kanssa sovittuun päivämäärään mennessä. Jos
pisteet täsmäävät tämän jälkeen, arvosana vahvistetaan.
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• lyhyt vapaamuotoinen esittely kansion sisällöstä sisältäen mahdollisesti tarkemman ajankäytön (esimerkki www-sivulla).
• hyvässä portfoliossa, toisin sanoen arvosanat 4-5, tulee olla lyhyt arviointi kurssin
järjestelyistä ja varsinkin portfoliotyön kehitysideoista, sekä noin 0,5 - 1 sivun mittainen
(100-200 sanaa) omin sanoin kirjoitettu essee, mitä kevään kurssista on oppinut
• arvosanaa vastaava määrä tarkistettuja1 luentopäiväkirjoja HUOM! pitää olla kansiossa – ei 3. kerroksen pöydällä pölyttymässä.

“Pakolliset ja lisäpisteet” viittavat laskettuihin ja palautettuihin viikkotehtäviin K1, K2, ...,
K11. Lisäpisteisiin on voinut tulla suorituksia muistakin tehtävistä. Pakollisia yht. 18 tehtävää
ja lisäpisteitä ainakin 82p.

• pakolliset (P) tarkastetut laskaritehtävät. HUOM! pitää olla kansiossa – ei 3. kerroksen
pöydällä pölyttymässä.

“Demot” viittavat tietokoneharjoituksiin ja excursioihin (yht. 6 kpl). Läsnäolojen vähimmäismäärä verrattuna arvosanaan on taulukossa ylhäällä.

• arvosanaa vastaava määrä tarkastettuja lisäpistetehtäviä HUOM! pitää olla kansiossa
– ei 3. kerroksen pöydällä pölyttymässä.

“Luennot” viittaavat luentopäiväkirjoihin (luentoja yht. 13 kpl). Luentojen vähimmäismäärä
verrattuna arvosanaan on taulukossa ylhäällä.

• mahdollinen (arvosanat 3-5) terminologialuettelo täytettynä arvosanan mukaan (silmämääräisesti). Olennaisinta on etsiä englanninkieliset vastineet. Arvosanan 3 noin “50%”
tarkoittaa siis puolta termeistä käännettynä. Tarkempi selostus ja esimerkki on voinut
auttaa kurssin aikana asian hahmottamista. (pohja www-sivulla)

“Termit” viittaa kurssin aihepiiristä annettavaan terminologialistaan ja sen täyttämiseen. Listassa on suomenkielisiä termejä, joille on haettava englanninkielinen vastine ja haluttaessa vielä
selvennyksiä ja selityksiä. Arvosanaan 3 vaaditaan noin puolet termeistä käännettynä, jne.
“Portfolio” viittaa selkeään ja siistiin oman oppimisen esittämiseen eli toisin sanoen, että huhtikuun lopussa tarkastettava portfolio on siisti, materiaali ryhmitelty hyvin. Ohjeita portfolion
kokoamiseen sivulla 2.
“Palaute” viittaa T-osaston sähköiseen kurssipalautejärjestelmään, joka kurssin osalta on auki
huhtikuun loppupuolelta asti. Linkki kurssin kotisivulta avautuu noin 21.4.
Voit tarkistaa pisteesi kurssin newssiryhmästä news://news.tky.hut.fi/opinnot.tik.
t61140 säikeestä “T-61.140 Portfolio: pistetilanne” 18.3.2005. Siellä sarake “L”on luentojen määrä, “D” demojen määrä, “P” lisäpisteiden määrä, “T” termien määrä (as 3-5), “E” kurssin sisältö
ja portfolion arviointi (as 4-5), “B” kurssin www-palaute ja “T” on tarkistustilaisuus.

• muuta itsetehtyä aineistoa
• halutessasi mitä tahansa muuta aiheeseen liittyvää
Välttävä portfolio tarkoittaa, että halutut asiat on kerätty yhteen. Hyvä portfolio tarkoittaa,
että lisänä on kattava sivun arvio keväästä. Portfoliota ei tarvitse tehdä minkään mallin mukaisesti, jos tekee vielä paremman ja omanlaisensa.
Kurssin suorittamiseen kuuluu myös T-osaston www-pohjaisen kurssipalautteen antaminen
osoitteessa http://www.cs.hut.fi/Opinnot/Palaute.
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tarkastus = käynyt assarin/luennoitsijalla, ja pisteet näkyvät newsseissä/www:ssä

