Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

VÄITTELYLUPAHAKEMUS

Haen väittelylupaa väitöskirjaksi tarkoittamalleni tutkimukselle.
VÄITÖSKIRJATYÖN NIMI (MYÖS SUOMEKSI)

HAKIJA:
Sukunimi
Etunimet
Osoite
Puh.
Sähköpostiosoite
Arvo

□ LL

Tutkimus on
Osajulkaisuja on

□ TtM

□ TtL

□ monografia
____ kpl, näistä

□ FM

□ FL

□ Muu, mikä_________________

□ osajulkaisuista koostuva väitöskirja
____ kpl on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi.

□ ei ole käytetty muissa väitöskirjoissa
□ on käytetty muissa väitöskirjoissa (liite ao. luvat)
Väitöskirja aiotaan julkaista □ englannin □ suomen kielellä
Kielitarkastus
□ on tehty
□ tehdään myöhemmin
Osajulkaisuja

Kielentarkastaja:
Alkuperäisyystarkistus Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmalla on tehty, raportti liitteenä
Väitöskirjatyön ohjaaja/t:

Vastuuyksikön lisäksi väitöskirjatyötä on tehty seuraavissa yksiköissä/klinikoissa tms.:

Tutkijakoulu:
Seurantaryhmän kokoonpano:

Väitöskirjan ensisijainen oppiala:

□

EHDOTUS ESITARKASTAJIKSI:
Asiantuntijoilla ei saa olla yhteisjulkaisuja viimeisten kolmen vuoden aikana väittelijän ja ohjaajan/ien
kanssa.
Väittelijän tulee tarkastaa, että alla olevat postiosoitteet ovat ehdottomasti oikeat ja täsmälliset.
1.
Nimi

□

□

□

□

□

□

□

□

Professuurin
/ dosentuurin
ala ja yliopisto

Osoite
Sähköpostiosoite
2.
Nimi

Professuurin
/ dosentuurin
ala ja yliopisto

Osoite
Sähköpostiosoite
Professuurin
/ dosentuurin
ala ja yliopisto

(erityisistä syistä ohjaaja voi esittää kolmatta esitarkastajaa)
3.
Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
EHDOTUS VASTAVÄITTÄJÄKSI:

Professuurin
/ dosentuurin
ala ja yliopisto

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
EHDOTUS KUSTOKSEKSI:
Nimi
Sähköpostiosoite
OHJAAJAN JA OPPIAINEEN ESIMIEHEN LAUSUNTO:

______________________________________:n käsikirjoitus on valmis toimitettavaksi esitarkastajille.
(väitöskirjatyön tekijä)
Esitarkastajiksi, vastaväittäjäksi ja kustokseksi esitämme yllä mainittuja henkilöitä, jotka ovat esteettömiä
toimimaan tämän väitöskirjan asiantuntijoina.
_________________
päiväys

_____________________________
ohjaajan/ohjaajien allekirjoitus ja
nimen selvennys

_________________
päiväys

_____________________________ _____________________________
oppialan professorin (tai vastuuhenkilön)
allekirjoitus ja nimen selvennys

VÄITTELIJÄN MIELIPIDE:

□ ei huomauttamista

_____________________________

□ huomauttamista (liite)

_________________

______________________________________________________

päiväys

väittelijän allekirjoitus ja nimen selvennys

VÄITTELYLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET
• Väitöskirjan käsikirjoitus osajulkaisuineen (pdf) lähetetään osoitteeseen sari.orhanen@uta.fi

• Kaikkien esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten
alkuperäisyys tulee tarkastaa käyttämällä Turnitin-plagiaatintunnistusohjelmaa. Liitä
mukaan ohjaajan allekirjoittama raportti. Lisätietoja Turnitin-ohjelman käytöstä
Tutkijakoulun kotisivuilla: http://www.uta.fi/tutkijakoulu/
Lisäksi seuraavat liitteet, mikäli kyseessä on osajulkaisuista koostuva väitöskirja:
•

Väitöskirjakäsikirjoituksen yhteenveto (1–2 sivua)

•

Luettelo osajulkaisuista

•

Selvitys väittelijän omasta osuudesta kussakin osajulkaisussa. Selvityksessä tulee jokaisen
osajulkaisun osalta esittää (soveltuvin osin) väittelijän oma osuus tutkimuksen
suunnittelussa, menetelmien kehittämisessä aineiston tai näytteiden keruussa, potilaiden
valinnassa ja tutkimisessa, laboratoriokokeiden tekemisessä, tilastoanalyysien
suorittamisessa, tulosten tulkinnassa sekä artikkelin kirjoittamisessa. Selvityksen tulee olla
sekä väittelijän että väitöskirjan ohjaajan/ohjaajien hyväksymä ja allekirjoittama (1-2
sivua)

•

Mikäli kaikkia osajulkaisuja ei ole vielä julkaistu, todisteet artikkelien painovaiheesta
(hyväksytty julkaistavaksi/lähetetty julkaistavaksi)

•

Mikäli väitöskirjaan sisältyy osajulkaisuja, joita on käytetty/tullaan käyttämään toisessa
väitöskirjassa, kirjallinen suostumus muilta kirjoittajilta ja työn ohjaajilta

VÄITÖSKIRJATIEDOSTO ARTIKKELEINEEN PDF-MUODOSSA
LÄHETETÄÄN OSOITTEESEEN MARJATTA.VIILO@UTA.FI
Postitusosoite:
Arvo E160
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
PL 100
33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite:
Arvo Ylpön katu 34
33520 Tampere
Älä nido hakemuksen sivuja yhteen.
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