”Diplomityöntekijät ovat erittäin potentiaalisia uusia vakityöntekijöitä. Olennaista on, että työn tekijä voi
keskittyä jonkin ongelman ratkaisemiseen riittävän pitkäksi ajaksi ja ilman varsinaista tulospainetta.”
– Mikko Ilus, Meyer Turku Oy:n Head of Ship Theory

EI DIPPA TAPA – SE ON UUSI MAHDOLLISUUS!
Millaisia haasteita yrityksellänne on nyt tai tulevaisuudessa? Olisiko liiketoimintamallissa, tuotantoprosesseissa tai teknologiassa kehitystarpeita? Diplomityöstä
saatte innostuneelta opiskelijalta vetoapua ajankohtaisiin haasteisiin! Diplomityö on oiva instrumentti myös liiketoiminnan kehittämiseen. Työ tehdään diplomiinsinööriopintojen loppuvaiheessa. Tavoitteena on yritykselle relevantin ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyväksikäyttäen.

HYÖDYT YRITYKSELLE:
LISÄRESURSSI JA TUORETTA TIETOA
KEHITTÄMISEEN
Innostunut opiskelija jolla on tuoretta tietoa
ja ulkopuoliset silmät.
Lisäresurssi, joka miettii intensiivisesti juuri
teidän yrityksellenne tärkeitä tulevaisuuden
kysymyksiä.

MAHDOLLISUUS MONIPUOLISIIN
KEHITYSHANKKEISIIN
Diplomityön avulla voidaan esimerkiksi:
Rakentaa uusi liiketoiminnallinen konsepti
Tehdä prosessi- tai tuotekehitystä
Tutkia toimialan strategisia näkymiä
Kehittää toimintaa sekä teoreettisesta että
käytännöllisestä näkökulmasta

KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSET:
YRITYKSEN ROOLINA MÄÄRITELLÄ
AIHE JA OHJATA TEKIJÄÄ
Diplomitöitä on monenlaisia – voitte vaikuttaa
siihen, kuinka käytännöllisesti tai tieteellisesti
orientoitunut työ on. Yliopisto vastaa työn tieteellisestä tasosta. Diplomityöprosessissa
on kolme virallista toimijaa:
Diplomityöntekijä: on vastuussa työn
etenemisestä.
Työn ohjaaja: valvoo, neuvoo ja tarkentaa
työn tavoitteita. Työn ohjaus tapahtuu
kätevästi työn ohessa.
Työn valvoja: on akateeminen asiantuntija yliopistosta ja tukee teoriapohjan rakentamisessa.

ENTÄPÄ KUSTANNUKSET?
Diplomityö voidaan tehdä projektin luonteeseen
sopivimmalla tavalla:
Täysipäiväisesti, jolloin projektin kesto
on noin puoli vuotta.
Joustavasti ja osa-aikaisesti muiden
töiden ohessa.
Diplomityöprojektin ehdot ovat tekijän ja
yrityksen vapaasti sovittavissa.
Tekniikan akateemiset TEK:n suositus diplomityöntekijän palkaksi on 2 590 euroa kuukaudessa. Myös mahdollisen palkkion maksamiseen on
olemassa erilaisia malleja yliopistosta riippuen.

FITECH – OHITUSKAISTA TEKNIIKAN TULEVAISUUTEEN

FITech on suomalainen tekniikan alan verkostoyliopisto, jonka perustajia ovat
kaikki tekniikan alalla toimivat yliopistot, TEK ry ja Teknologiateollisuus ry.

ERINOMAINEN KANAVA REKRYTOIDA
TÄSMÄOSAAJA
Diplomityöprojektissa voitte loppuvaiheen opiskelijan kanssa tutustua toisiinne puolen vuoden ajan.
Mikäli projektin päätteeksi yhteistyö tuntuu
sujuvan, on luontevaa keskustella työsuhteen
vakinaistamisesta.
Projektin myötä yritys saa luontevan kontaktin
yliopistoon, mikä voi johtaa uudenlaisiin
yhteistyön muotoihin.

KIINNOSTUITKO?
Voit ilmoittaa diplomityöntekijän tarpeesta:

www.fitech.io/ei-dippa-tapa

Jos kiinnostuit, mutta haluat vielä keskustella
tarkemmin, ota yhteyttä:

info@fitech.io

