TAMPEREEN YLIOPISTO
Luonnontieteiden tiedekunta
UNIVERSITY OF TAMPERE
Faculty of Natural Sciences

JATKOTUTKINTOTODISTUSHAKEMUS
APPLICATION FOR LICENTIATE / DOCTORAL
DEGREE CERTIFICATE
Luonnontieteellinen koulutusala / Natural Sciences
(Katso ohje ensin / Please see instructions first)

Matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi
Mathematics, Statistics, Computer Science

 Filosofian lisensiaatin tutkinto (FL) (Asetus 794/2004)
Licentiate of Philosophy (Lic.Phil.) (Statute 794/2004)

 Filosofian tohtorin tutkinto (FT) (Asetus 794/2004)
Doctor of Philosophy (Ph.D) (Statute 794/2004)

Sukunimi (myös entinen) Surname (also former names)

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Forenames (underline the one Henkilötunnus Date of birth and Finnish personal identity number
you use)

Aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto Previous university

Opintosuunnitelma hyväksytty Approval date of detailed study plan

degree

Jatkotutkintoa koskevat opintosuoritukset Details of postgradua studies
Tohtoriohjelma Doctoral Programme
Pääaine Main subject
Lisensiaatintyön/Väitöskirjan otsikko The title of the licentiate’s thesis/The title of the doctoral dissertation

Arvosana Grade

Hyväksymispäivämäärä Date of the approval

Todistuksen

 Noudan aktuaarinkansliasta

 Pyydän lähettämään alla olevaan osoitteeseen

Certificate

I will collect the certificate from the Registrar´s Office

Please send the certificate to the address below

Osoite
Street address

Postinumero ja –toimipaikka
Postal code and city

Puhelin Telephone

Sähköpostiosoite E-mail address

Päiväys Date

Opiskelijan allekirjoitus Signature

Todistushakemusta jätettäessä kaikki jatkotutkintoon vaadittujen opintojen suoritusmerkinnät tulee olla
opintosuoritusrekisterissä.
Before applying for degree certificate please check that you have completed all the required studies for the
degree and all these courses are in the official transcript of your academic record.
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Ohje
Tutkintotodistus myönnetään hakemuksesta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu. Kirjallinen
hakemus, josta ilmenee henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opintosuoritukset, toimitetaan
tiedekunnan toimistoon viimeistään 2 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa työ arvostellaan.
Todistushakemusta jätettäessä kaikki suoritusmerkinnät opintopisteineen tulee olla suoritusrekisterissä.
Lisensiaatin tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, lisensiaatintutkimuksen otsikko,
lisensiaatintutkimuksesta annettu arvosana sekä tutkinnon pääaine. Tiedekuntaneuvosto arvostelee
lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta arvosanasta.
Tohtorin tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, väitöskirjan otsikko ja väitöskirjasta
annettu arvosana sekä tohtoriohjelma ja se tieteenala, johon väitöskirja aiheeltaan kuuluu. Väitöskirjan
hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta päättää tiedekuntaneuvosto.
Tiedekuntaneuvosto kokoontuu yleensä kerran kuussa. Tarkista kokouspäivät tiedekunnan toimistosta tai wwwsivuilta: http://www.uta.fi/luonnontieteiden-tiedekunta/#tiedekunta
Hakemus toimitetaan tiedekunnan toimistoon:
Luonnontieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1, Pinni B-rakennus, 1. kerros, huone B1052
Yhteystiedot:
Elisa Laatikainen, elisa.laatikainen@uta.fi, 0503186823
Lisätietoja Opiskelun oppaassa: https://www.uta.fi/opiskelunopas/valmistuminen

Instructions
After completing the studies required for the degree you are to apply for the degree certificate. Check that you have
completed all the required studies for the degree and all these courses are in the official transcript of your academic
record. Fill in the application form and send or bring it to the Faculty Office at least 2 weeks before the LUO Faculty
Council meeting in which the thesis / the doctoral dissertation will be graded.
In the certificate of the Licentiate’s degree, the previous degree, the title of the Licentiate’s thesis, the grade of
the Licentiate’s thesis and the main subject are presented. The LUO Faculty Council approves the thesis and
decides the grade.
In the certificate of the Doctoral degree, the previous degree, the title of the dissertation, the grade of the
dissertation, the doctoral programme and the discipline of the dissertation are presented. The LUO Faculty Council
approves the dissertation and decides the grade.
Postal address:
Faculty of Natural Sciences, FI-33014 University of Tampere, Finland
Visiting address:
Kanslerinrinne 1, Pinni B Building, 1st floor, room B1052
Contact information:
Elisa Laatikainen, elisa.laatikainen@uta.fi, +503186823
For more information please see the Study Guide: https://www.uta.fi/opiskelunopas/en/graduation
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