Johtamiskorkeakoulu

TOHTORIOPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMAN
RAKENNE JA SISÄLTÖ
Tohtoriopinnot koostuvat vähintään 60 opintopisteen laajuisista 1) tutkimukseen
orientoivista opinnoista ja jatkokoulutusseminaarista, 2) tieteenteorian ja metodologian opinnoista sekä 3) substanssiopinnoista. Lisensiaatin tutkintoon laaditaan lisäksi lisensiaatintutkimus ja tohtorin tutkintoon väitöskirja, jota puolustetaan julkisesti.
Jatkotutkintoon suoritettavilla tohtoriopinnoilla pyritään varmistamaan perehtyneisyys omaan tutkimus- ja tieteenalaan sekä hankkimaan tieteellisen kirjoittamisen taito ja metodologiset ja tieteenteoreettiset valmiudet.
Tohtoriopiskelija laatii yhteistyössä ohjaajansa kanssa yksityiskohtaisen opinto- ja
työsuunnitelman ja sopii tohtoritutkintoon sisällytettävistä opinnoista.
Tohtoritutkintoon kuuluvia opintoja voidaan suorittaa paitsi oman oppiaineen/opintosuunnan, tieteenalayksikön, oman tai jonkin muun yliopiston, alan valtakunnallisen jatkokoulutuksen puitteissa, alan tutkijakoulujen kursseilla tai ulkomaisissa korkeakouluissa. Suositeltavaa on, että ainakin osa tohtoriopinnoista
suoritetaan ulkomailla opiskelijavaihto-ohjelmissa tai muilla kansainvälisillä jatkokoulutuskursseilla.
Tohtoriopintoja voi suorittaa ohjaajan kanssa sovittavin tavoin esimerkiksi kirjallisina töinä, tentteinä, osallistumalla sopiviin tohtorikoulutustilaisuuksiin tai tutkijakoulutukseen ulkomailla tai laatimalla tieteellisiä julkaisuja tai konferenssipapereita. Tutkimustyön ohjaaja hyväksyy opintosuoritukset ja antaa niistä merkinnän
suoritusrekisteriin.
Tutkimukseen orientoivat opinnot ja tohtoriopintoseminaari 15 op
Orientoivien opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija jatko-opiskeluun sekä
antaa opiskelijalle ajankohtaiset tiedot erilaisista opiskelumahdollisuuksista. Lisäksi orientoivat opinnot saattavat tohtoriopiskelijat yhteen ja tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen.
Opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti omaan tohtoriopintoseminaariinsa. Opintosuorituksiin voidaan sisällyttää osallistumiset väitös- ja lisensiaatintutkimusten
tarkastustilaisuuksiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin, joihin
osallistumisesta tulee laatia raportti.
Tohtoriopintojen opintosuunnitelmaa sekä tutkimustyön etenemistä on esiteltävä
säännöllisesti ohjaajan kanssa sovittavissa tohtoriopintoseminaareissa.
Tieteenteorian ja metodologian opinnot

15 op

Tieteenteorian ja metodologian opintojen tavoitteena on perehdyttää tohtoriopiskelija oman tieteenalansa ja siihen liittyvien muiden tieteenalojen tutkimusmenetelmiin
sekä saavuttaa yleisen tieteenfilosofian tuntemus.
Tieteenteorian ja metodologian opinnot voivat sisältää yliopiston tai yksikön järjestämiä, valtakunnallisissa tutkijakouluissa järjestettäviä tai muita ohjaajan kanssa
sovittavia opintoja.

Johtamiskorkeakoulu

Substanssiopinnot

30 op

Substanssiopintojen tavoitteena on, että tohtoriopiskelija perehtyy syvällisesti
omaan tieteen- ja tutkimusalaansa, sen teorioihin ja metodeihin sekä alan tutkimusperinteeseen ja alalla käytävään tieteelliseen keskusteluun.
Substanssiopinnot koostuvat ohjaajan kanssa sovittavista tohtoriopinnoista, tutkijakoulussa suoritettavista opinnoista ja mahdollisesti oman pääaineen syventävistä
opinnoista tai muista tutkimustyötä tukevista yliopistollisista opinnoista.
Lisensiaatintutkimus

90 op

Lisensiaatintutkimus on ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta laadittava tieteellinen
tutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä
valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
Lisensiaatintutkimuksen hyväksyttävyyden arvioi kaksi tiedekunnan määräämää
tarkastajaa. Lisäksi työ tarkastetaan oppiaineen jatkokoulutusseminaarissa.
Väitöskirja

180 op

Väitöskirjassa tohtoriopiskelijan tulee osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua sekä puolustaa väitöskirjaansa julkisesti.
Tutkintojen kokonaislaajuus
Lisensiaatin
tutkinto
Jatko-opinnot
Lisensiaatintutkimus
Väitöskirja

60 op
90 op
Yhteensä

150 op

Tohtorin
tutkinto
60 op
180 op
240 op

Tohtorintutkinnon suorittamisen tavoiteaika on kokopäiväisesti työskennellen yhteensä neljä vuotta, josta tohtoriopintojen suorittaminen vastaa pääsääntöisesti
noin yhden vuoden työtä.
Lisensiaatintutkinnon suorittamisen tavoiteaika on yhteensä noin 2,5 vuotta.

