Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Faculty of Social Sciences

TODISTUSHAKEMUS TOHTORIN TAI LISENSIAATIN TUTKINTOA VARTEN /
APPLICATION FOR A DEGREE CERTIFICATE: DOCTORAL OR LICENTIATE STUDIES
Sukunimi / Family name

Henkilötunnus

Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi)
First names (underline the one you use)

Date of birth and Finnish personal identity number (if applicable)

Aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto
Previous university degree

Haen todistusta seuraavaan tutkintoon /
I have completed studies for the following degree




Filosofian lisensiaatti / tohtori
Licentiate / Doctor of Philosophy




Terveystieteiden lisensiaatti / tohtori
Licentiate / Doctor of Health Sciences

 Psykologian lisensiaatti / tohtori

Lääketieteen tohtori
Doctor of Medical Science

Licentiate of Arts in Psychology /
Doctor of Philosophy in Psychology

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti / tohtori
Licentiate / Doctor of Social Sciences

Tutkinnon ala (pääaine) / Study field (major) of the degree _________________________________________________

Jatkotutkintoa koskevat opintosuoritukset /
Postgraduate studies for the degree
Todistushakemusta jätettäessä kaikki suoritusmerkinnät opintopisteineen tulisi olla suoritusrekisterissä. Tarvittaessa todistushakemuksen
liitteenä
toimitetaan
opintorekisteriote
ja
muut
ohjaajan
hyväksymät
suoritukset
luettelona./
Before you submit the application, make sure that you have completed all the required studies for the degree and that they are listed in
the study register. If necessary, submit a transcript of records and a list of other studies approved by the supervisor with this application.
Olen suorittanut tohtorin/lisensiaatin tutkintoon kuuluvat opinnot /
I have completed all required postgraduate studies
□

Kyllä / Yes.

□

En / No

Minulla on opintoja, joita en halua sisällyttää tutkintoon
□
Kyllä / Yes.
I have completed studies that I do not wish to include in the degree

□

Ei / No

Merkitse liitteenä olevaan rekisteriotteeseen tutkintoon sisällytettävät opinnot ja mahdolliset ylimääräiset opinnot mikäli tarpeen /
Please mark the studies that will be included in the degree to the enclosed transcript, if necessary.

Aikataulusuunnitelma puuttuvien suoritusten loppuunsaattamiseksi / Schedule for completing required postgraduate studies

Todistuksen toimitus / Delivery of the degree certificate
Noudan todistuksen aktuaarinkansliasta
I will collect the certificate from the Registrar's Office

Pyydän lähettämään alla olevaan osoitteeseen
Please send the certificate to the address below

Osoite
Street
address
Postinumero ja –toimipaikka
Postal code and city
Maa
Country
Puhelin Telephone

Sähköpostiosoite E-mail address

Päiväys Date

Opiskelijan allekirjoitus Signature

Hakemus toimitetaan tiedekunnan kansliaan: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto (Linna –rakennus, 6 krs.)
Postal address: Faculty of Social Sciences, FI-33014 University of Tampere, Finland (Linna Building, 6th floor)

