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Jatkotutkintojen suorittamisoikeus

Johtamiskorkeakoulu myöntää jatkotutkinto-oikeuden hallintotieteiden tohtorin,
kauppatieteiden tohtorin, yhteiskuntatieteiden tohtorin tai erityisestä syystä filosofian tohtorin tutkintoon. Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan otettu voi ensin suorittaa vastaavan lisensiaatin tutkinnon.
Yliopistolain muuttamisesta annetun lain 558/2009 § 37:n mukaan tieteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut ylemmän yliopistotutkinnon, soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
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Valintaperusteet ja hakukelpoisuus

Johtamiskorkeakoulu ottaa uusia tohtoriopiskelijoita eri oppialoille hakukiintiön ja
jatkotutkimustyön laadukkaaseen ohjaukseen käytettävissä olevien voimavarojen
sallimissa rajoissa.
Jatko-opintojen aloittamisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin suoritetut
opinnot jatkotutkinnon oppialalla sekä hyväksyttävissä oleva tutkimussuunnitelma
alustavine henkilökohtaisine aikatauluineen ja työsuunnitelmineen.
Johtamiskorkeakoulun jatko-opintoihin hakukelpoisia ovat:
Suomalaisen kauppatieteellisen, hallintotieteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai muun
soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Pro gradu -tutkielmasta edellytetään pääsääntöisesti arvolausetta kiitettävä. Lisäksi edellytetään vähintään hyvin tiedoin suoritetut opinnot jatkotutkinnon oppialalla.
Soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneet
Hakijan tulee osoittaa tutkimusvalmiutensa suomalaisen ylemmän korkeakoulututkinnon tasoa olevalla opintokokonaisuudella. Tutkintoon tulee olla sisältynyt kiitettävää opintomenestystä osoittava tutkielma tai vastaavat opinnäytteet.
Hakijalta edellytetään, että hänen aiemmat opinnäytteensä ovat liittyneet jatkotutkinnon oppialaan ja että hänellä on tohtoriopintojen edellyttämät tieteelliset
valmiudet ko. oppialalla.
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Oppialat

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa voidaan suorittaa hallintotieteiden
tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto
seuraavilla oppialoilla:
• Aluetiede
• Hallintotiede
• Julkinen talousjohtaminen
• Julkisoikeus
• kunnallispolitiikka
• Ympäristöpolitiikka
Kauppatieteiden tohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:
• Taloustiede
• Vakuutustiede
• Vero-oikeus
• Yrityksen johtaminen
• Laskentatoimi
• Markkinointi
• Yritysjuridiikka
Yhteiskuntatieteidentohtorin tutkinto, filosofian tohtorin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto voidaan suorittaa seuraavilla oppialoilla:
• Kansainvälinen politiikka
• Valtio-oppi
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Jatkokoulutusta koskevat säädökset

Johtamiskorkeakoulun jatkokoulutusta koskevat määräykset perustuvat seuraaviin
säädöksiin:
Yliopistolaki (558/2009)
Yliopistoasetus (770/2009)
Asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004)
Tampereen yliopiston johtosääntö 18.10.2010
Tampereen yliopiston tutkintosääntö 1.1.2017
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Opiskeluoikeuden hakeminen

Opiskeluoikeuden hakuajat ovat huhtikuussa ja lokakuussa. Johtamiskorkeakoulun
tiedekuntaneuvosto vahvistaa vuosittaiset hakukiintiöt.
Ennen opinto-oikeuden hakemista opiskelijan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä aikomansa oppialan professoriin tutkimuksen aihepiirin valintaa ja tutkimussuunnitelman laatimista varten.
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Hakemus

Jatkotutkinnon opiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka linkki
on avoinna hakuaikana johtamiskorkeakoulun kotisivuilla.
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Hakemuksessa tulee mainita jatkotutkinnon oppiala ja siihen liitetään oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksista, mikäli tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa, alustava tutkimussuunnitelma sekä selvitys muista mahdollisista opinnoista ja jatkotutkinnon suorittamista tukevista ansioista (curriculum vitae) sekä motivaatiokirje.
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden
tulee liittää hakemukseensa myös pro gradu -tutkielmaa vastaavat opinnäytteensä
sekä selvitys tutkintoon sisältyneistä opintosuorituksistaan. Ulkomaisten opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa luotettava selvitys kielitaidostaan.
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Hyväksyminen

Johtamiskorkeakoulun dekaani hyväksyy tiedekunnan uudet tohtoriopiskelijat. Hyväksymispäätöksessä todetaan jatko-opinto-oikeus ja ohjaajat. Ainakin yhden ohjaajista tulee olla Tampereen yliopiston johtamiskorkeakouluun työsuhteessa oleva professori, dosentti tai vastaavan tasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori. Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma ja jatkotutkintotoimikunta vastaavat tohtori-opiskelijoiden valintamenettelystä.
Tohtoriopiskelijoiden kyvykkyyttä ja soveltuvuutta arvioidaan seuraavin perustein:
- tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja relevanssi sekä suunnitelman toteuttamisen realistisuus
- perustutkinnon, suoritettujen opintojen ja tutkimusaiheen sopivuus tohtoriohjelmaan
- asiantuntevan ohjauksen saatavuus
- hakijan tiedot ja taidot, aiemman opinnäytetyön arvosana sekä tohtorintutkinnon suorittamisessa vaadittava kielitaito
- hakijan lupaavuus ja motivaatio
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Tohtoriopiskelijaksi ilmoittautuminen

Tohtoriopiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opintopaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen. Ilmoittautumisen
voi tehdä internetissä http://www.uta.fi/nettiopsu/, sähköpostitse aktuaari@uta.fi
tai toimittamalla ilmoittautumislomake aktuaarinkansliaan. Opiskeluoikeus alkaa
tohtori-opiskelijaksi hyväksymistä seuraavan lukukauden alusta.
Mikäli tohtoriopiskelija jättää vuotuisen ilmoittautumisen tekemättä, hänet poistetaan opiskelijaluettelosta. Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen
on kirjallisesti haettava johtamiskorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Tällöin hänen on toimitettava johtamiskorkeakoululle kirjallinen selvitys tutkimustyönsä nykytilanteesta ja hyväksyttävissä oleva suunnitelma opintojen loppuun
saattamiseksi. Näiden selvitysten perusteella opiskelija voidaan ottaa uudelleen läsnäolevaksi jatkamaan opintojaan. Yli vuoden poissaolon jälkeen on opinto-oikeutta
haettava uudelleen.
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Opinto-, työ- ja ohjaussuunnitelma sekä mahdollisten täydentävien
opintojen määrääminen

Opiskelija laatii opinto-oikeuden saatuaan yhteistyössä ohjaajien kanssa yksityiskohtaisen opinto- ja ohjaussopimuksen tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista.
Sopimus on tehtävä vuoden kuluessa opinto-oikeuden saamisesta. Opinto-ja ohjaussopimusta voidaan täydentää jatko-opintojen edetessä. Opinto- ja ohjaussopimuksen
allekirjoittavat opiskelija ja työlle nimetyt ohjaajat. Jatkotutkintotoimikunta tarkastaa ja hyväksyy opinto- ja ohjaussopimukset.
Opinto- ja ohjaussopimuksessa sovitaan tohtoriopiskelijan ja ohjaajien vastuista ja
velvollisuuksista. Ohjauksella tuetaan itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä tohtoriopiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien
rakentumista.
Tohtoriopiskelijaksi hyväksytylle voidaan määrätä täydennysopintoja, jotta opiskelija
saa riittävät valmiudet jatko-opintojen aloittamiseen (jatko-opintokelpoisuus). Täydentävät opinnot tulee suorittaa jatko-opintojen alkuvaiheessa.
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Vaadittavat opintosuoritukset

10.1 Lisensiaatin tutkinto
Hallintotieteiden, kauppatieteiden tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan:
1

Hyväksytty lisensiaatintutkimus

2

Vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot

10.2 Tohtorin tutkinto
Hallintotieteiden, kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden tai filosofian tohtorin
tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan
1

Hyväksytty väitöskirja

2

Vaadittavat 60 opintopisteen laajuiset opinnot
Jos opiskelija on suorittanut jatko-opinnot osana lisensiaatintutkintoa, ei hänen
tarvitse suorittaa niitä enää tohtorintutkinnossa. Opintojen laajuudesta, rakenteesta ja sisällöstä annetaan tarkemmat määräykset jatkotutkintojen opetussuunnitelmissa.
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Jatko-opintojen rekisteröinti ja opintojen edistymisen arviointi

Opiskelijan on yhdessä ohjaajan kanssa huolehdittava, että kaikki jatkotutkintoon
suoritetut opinnot kirjataan opintorekisteriin. Opinnot on kirjattava opintorekisteriin
välittömästi niiden suorittamisen jälkeen.
Tohtoriopiskelija on pyydettäessä kerran lukuvuodessa velvollinen antamaan kirjallisen selvityksen jatko-opintojensa edistymisestä. Ohjaava professori arvioi opintojen
edistymistä. Jos selvitystä opintojen edistymisestä ei toimiteta tai selvitys ei ole hyväksyttävä, voidaan ohjaussuhde purkaa.
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Selvitykseen liitetään luotettavat todisteet jatkotutkintoa varten suoritetuista opinnoista, mikäli jatko-opintoja on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopistossa eikä
niitä ole vielä kirjattu opintorekisteriin.
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Lisensiaatintutkimus ja sen arvostelu

Lisensiaatintutkimuksessa opiskelijan tulee osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä paitsi yhtenäinen tutkimus (monografia) myös useita yhtenäiseen aihepiiriin kuuluvia tieteellisiä julkaisuja ja niihin liittyvä
johdantoluku, jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset (ns. kokoomatutkimus). Julkaisuihin voi kuulua yhteisjulkaisuja, mikäli tutkimuksen tekijällä on niissä itsenäinen ja osoitettavissa oleva osuus, mistä tutkimuksen tekijän
tulee antaa kirjallinen selvitys jättäessään tutkimustaan tarkastettavaksi. Samoin
voidaan lisensiaatintutkimukseksi hyväksyä sellainen väitöskirjan käsikirjoitus, jolle
tiedekuntaneuvosto myöntää julkaisuluvan.
Tarkastukseen jätettävien lisensiaattitutkielmien alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin
-plagiaatintunnistusohjelmalla.
Lisensiaatintutkimus jätetään johtamiskorkeakoulun kansliaan kolmena kappaleena, joista kaksi sidottuna tai kansioituna. Tutkimukseen tulee liittää tiivistelmä
sekä suomen- että englanninkielellä.
Yksikkö määrää tutkimukselle kaksi ohjaussuhteen ulkopuolista tarkastajaa, joiden
tulee antaa tutkimuksesta perusteltu kirjallinen lausuntonsa. Tutkimuksen tekijälle
varataan tilaisuus antaa lausuntonsa tarkastajien mahdollisesta esteellisyydestä.
Tutkimus tarkastetaan tohtorikoulutusseminaarissa, joka on julkinen tilaisuus.
Tarkastajien lausunnot lähetetään tutkimuksen tekijälle viimeistään neljä (4) päivää
ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa tutkimus arvostellaan. Tutkimuksen
tekijälle annetaan tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnoista. Tekijällä
on oikeus pyytää tutkimuksen arvostelun siirtämistä tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.
Tiedekuntaneuvosto arvostelee lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta
arvosanasta tarkastajien lausuntojen perusteella. Tutkimusta arvosteltaessa käytetään asteikkoa: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.
Hyväksytty
Lisensiaatintutkimus täyttää johtamiskorkeakoulun lisensiaatintutkimukselle asettamat vaatimukset. Sen tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia ja tulokset johdonmukaisia. Työ osoittaa lisensiaatintutkimukselta edellytettävää itsenäisyyttä ja tieteellistä kypsyyttä.
Hyvä
Lisensiaatintutkimus on keskimääräistä parempi. Sen tutkimusongelma on omaperäinen ja perustuu uudenlaiseen tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä. Analyysi on systemaattista ja pohtivaa. Tutkimus on kokonaisuudessaan eheä ja tasapainoinen. Sen
tulokset ovat hyvin perusteltuja ja tutkimusalallaan tieteellisesti merkittäviä. Työ
osoittaa tieteellistä kypsyyttä ja hyvää perehtyneisyyttä tieteenalan tutkimukseen.
Erinomainen
Lisensiaatintutkimus on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa
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tekijän perehtyneen kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn
tulokset ovat tieteenalan kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän
poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Lisensiaatintutkimusta on puolustettu erinomaisesti tarkastustilaisuudessa. Lisensiaatintutkimus kuuluu tasoltaan alansa 5 % parhaimmistoon.
13 Väitöskirja
Väitöskirjassa opiskelijan tulee osoittaa itsenäistä ja kriittistä ajattelua tutkimusalallaan. Väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi väitöstilaisuudessa.
Tiedekuntaneuvosto myöntää luvan julkaista väitöskirja ja puolustaa väitöskirjaa
tohtorintutkintoa varten. Kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettu ennen julkaisuluvan myöntämistä.
Kokoomaväitöskirja
Kokoomaväitöskirjalla tarkoitetaan väitöskirjaa, joka koostuu useasta samaan aihepiiriin kuuluvasta tieteellisestä julkaisusta tai julkaistavaksi hyväksytystä käsikirjoituksesta tai muusta vastaavat tieteelliset kriteerit täyttävästä käsikirjoituksesta. Kokoomaväitöskirja koostuu johdantoluvusta ja vähintään kolmesta tieteellisestä erillisjulkaisusta. Suurimman osan erillisjulkaisuista tulee olla julkaistu tai julkaistavaksi
hyväksyttyjä tieteellisissä aikakauskirjoissa tai muilla korkeatasoisilla tieteellisillä
foorumeilla.
Kokoomaväitöskirjan johdantoluvun ja erillisjulkaisujen tulee käsitellä yhtenäistä tieteellistä ongelmaa tai ongelmakokonaisuutta siten, että väittelijän kokonaissuoritus
vastaa tieteelliseltä tasoltaan väitöskirjatutkimusta.
Kokoomaväitöskirjan johdantoluvun tulee olla itsenäinen kokonaisuus, joka käsittää
seuraavat ainekset: ongelman asettelu, teoreettinen viitekehys, aineisto ja menetelmät, tulokset sekä tulosten ja johtopäätösten merkityksen arviointi. Väitöskirjaan sisältyvien erillisjulkaisujen tulee erikseenkin tarkastellen tuottaa tieteellistä kontribuutiota.
Kokoomaväitöskirjan osaksi voidaan hyväksyä yhteisjulkaisuja, joiden tekemiseen
väittelijä on osallistunut itsenäisellä työpanoksella. Yhteisjulkaisuja sisältävän kokoomaväitöskirjan tulee sisältää johdantoluvun lisäksi vähintään neljä erillisjulkaisua, joista suurimman osan tulee olla julkaistu tai julkaistavaksi hyväksyttyjä. Ohjaajat eivät voi olla mukana kirjoittajana suurimmassa osassa kokoomaväitöskirjan
erillisjulkaisuja.
Tutkimuksen tekijä toimittaa jo julkaistut tai julkaistaviksi hyväksytyt erillisjulkaisut
esitarkastukseen ilman muokkausta tai uudelleen kirjoittamista ja esittää luettelon
siitä, missä erillisjulkaisut on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi. Vastuu väitöskirjan tekijänoikeusasioiden huomioonottamisesta on väittelijällä. Yhteisjulkaisujen
osalta väittelijän tulee esittää johdantoluvussa tai erillisessä liitteessä selvitys siitä,
mikä kussakin artikkelissa on väittelijän itsenäisen työn osuus.
Kokoomaväitöskirjaksi tarkoitettua tutkimuskokonaisuutta arvioidessaan esitarkastajat esittävät arvionsa koko väitöskirjan tieteellisestä tasosta (johdantoluvusta ja erillisjulkaisuista) riippumatta julkaisufoorumin tasosta. Esitarkastajien tehtävänä on
arvioida, muodostavatko johdantoluku ja erillisjulkaisut - väittelijän osuus yhteisjulkaisuissa huomioon ottaen - kokonaisuuden, joka vastaa väitöskirjalle asetettuja vaatimuksia, sekä tämän perusteella esittää tiedekuntaneuvostolle, voidaanko työlle
myöntää julkaisulupa.
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14 Tutkimuksen julkaisukieli
Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tiedekuntaneuvosto hyväksymällä muulla kielellä. Suomenkielisessä väitöskirjassa tulee olla tiivistelmä suomeksi ja englanniksi. Muussa kuin suomenkielisessä
väitöskirjassa tulee olla väitöskirjan kielellä olevan tiivistelmän lisäksi suomenkielinen tiivistelmä.
15 Väitöskirjan esitarkastus ja julkaisulupa
Väitöskirja voidaan jättää viralliseen esitarkastukseen, kun väitöskirjan ohjaajat ja
oppialan edustaja puoltavat esitarkastuksen käynnistämistä. Esitarkastukseen jätettävien väitöskirjojen alkuperäisyys tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusohjelmalla.
Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus on esitarkastusta ja julkaisuluvan saamista varten
jätettävä johtamiskorkeakoulun kansliaan kolmena täydellisenä kappaleena, joista
kaksi sidottuna tai kansioituna. Esitarkastukseen jätetyn käsikirjoituksen on oltava
myös esitysteknisesti ja kieliasultaan viimeistelty.
Tiedekuntaneuvosto määrää tutkimukselle vähintään kaksi, pääsääntöisesti oman
yliopiston ulkopuolista esitarkastajaa. Väitöskirjatyön ohjaaja ei voi toimia esitarkastajana eikä vastaväittäjänä. Esitarkastajilla tulee pääsääntöisesti olla vähintään dosentin pätevyys tai muulla tavoin osoitetut vastaavantasoiset tieteelliset ansiot. Esitarkastajia pyydetään antamaan perusteltu kirjallinen lausuntonsa siitä, katsovatko
he käsikirjoituksella olevan sellainen tieteellinen arvo, että lupa sen julkaisemiseen
väitöskirjana voidaan antaa. Esitarkastajien lausuntojen on sisällytettävä yksiselitteisesti lausunto väitöskirjan julkaisuluvan puoltamisesta tai puoltamatta jättämisestä.
Väitöskirjan tekijälle on ennen esitarkastajien ja vastaväittäjän valintaa varattava tilaisuus antaa lausuntonsa esitarkastajien tai vastaväittäjän esteellisyydestä.
Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto myöntää väitöskirjalle julkaisuluvan.
Esitarkastajien lausunnot julkaisuluvan myöntämistä varten lähetetään väitöskirjan
tekijälle vähintään neljä (4) päivää ennen sitä tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa
julkaisulupa-asiaa käsitellään. Väitöskirjan tekijällä on mahdollisuus vastineen antamiseen esitarkastajan lausunnoista. Väitöskirjan tekijällä on myös oikeus pyytää
väitöskirjan julkaisulupaa koskevan asian siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan
kokoukseen.
Kun julkaisulupa on myönnetty, tiedekuntaneuvosto määrää julkista väitöstilaisuutta varten valvojan (kustoksen) ja yhden tai kaksi vastaväittäjää. Vastaväittäjän
tulee olla tieteenalansa arvostettu asiantuntija. Kustoksena toimii työn ohjaaja tai
oppialan tai lähiaineen professori. Samassa yhteydessä tiedekuntaneuvosto määrää
väitöskirjalle arvostelulautakunnan, joka tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjasta annettavasta arvosanasta. Arvostelulautakunnan puheenjohtajaksi nimetään muu kuin ohjaajana toiminut oppiaineen professori, dosentti tai vastaavantasoiset tieteelliset ansiot omaava tohtori. Sen muina jäseninä ovat esitarkastajat ja vastaväittäjä.
Ennen julkista tarkastusta väittelijä luovuttaa väitöskirjansa 10 kappaleena ja pdftiedostona johtamiskorkeakouluun. Jos väittelijä julkaisee väitöskirjansa muun kuin
Tampereen yliopiston kirjaston julkaisusarjassa, tulee hänen toimittaa väitöskirjansa
12 kappaleena. Niistä 10 kappaletta jaetaan yksikön virallisen jakelun mukaisesti ja
kaksi toimitetaan kirjaston kokoelmiin. Väitöskirjat on toimitettava 10 päivää ennen
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väitöstilaisuutta johtamiskorkeakoulun kansliaan. Yliopiston kirjasto julkaisee väitöskirjoja verkossa osoitteessa http://acta.uta.fi.
Ohjeita väitöskirjan julkaisemiseen liittyvistä käytännöistä on osoitteessa
http://www.uta.fi/kirjasto/vaitokset/index.html
Väitöskirjaan liitettävästä irtolehdestä on käytävä ilmi väitöstilaisuuden aika ja
paikka sekä se, että väitöskirja esitetään julkisesti tarkastettavaksi johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvoston suostumuksella.
Väittelijä täyttää ja lähettää verkon välityksellä viimeistään 10 päivää ennen väitöstä
väitösilmoituksen osoitteessa
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/3388/lomake.html
Väitösilmoituksessa annettujen tietojen pohjalta väitöksestä tiedotetaan yliopiston
kotisivuilla sekä annetaan tiedote medialle. Tiedot väitöstilaisuudesta sekä väitöskirjan saatavuudesta ja nähtävillä olosta ilmoitetaan viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta yksikön kotisivuilla.
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Väitöskirjan arvostelu

Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja
annettavasta arvosanasta. Väitöskirjaa arvosteltaessa käytetään asteikkoa: hyväksytty, hyvä ja erinomainen.
Hyväksytty
Väitöskirja täyttää johtamiskorkeakoulun väitöskirjalle asettamat vaatimukset. Sen
tutkimustehtävä on selkeä ja kytketty tutkimuskirjallisuuteen, menetelmät soveltuvia
ja tulokset johdonmukaisia. Työ osoittaa väitöskirjalta edellytettävää itsenäisyyttä ja
tieteellistä kypsyyttä.
Hyvä
Väitöskirja on keskimääräistä parempi. Sen tutkimusongelma on omaperäinen ja perustuu uudenlaiseen tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä. Analyysi on systemaattista
ja pohtivaa. Tutkimus on kokonaisuudessaan eheä ja tasapainoinen. Sen tulokset
ovat hyvin perusteltuja ja tutkimusalallaan tieteellisesti merkittäviä. Työ osoittaa tieteellistä kypsyyttä ja hyvää perehtyneisyyttä tieteenalan tutkimukseen.
Erinomainen
Väitöskirja on kaikilta osiltaan erityisen ansiokas. Tutkimustehtävä on rakennettu
oivaltavasti, pohdinnoissa on tieteenfilosofista syvyyttä ja analyysi osoittaa tekijän perehtyneen kiitettävästi myös vaihtoehtoisiin tulkintoihin ja teorioihin. Työn tulokset
ovat tieteenalan kannalta poikkeuksellisen merkittäviä. Työ osoittaa tekijän poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä ja kykyä uutta luovaan metodologiseen ja teoreettiseen ajatteluun. Väitöskirjaa on puolustettu erinomaisesti väitöstilaisuudessa. Väitöskirja kuuluu tasoltaan alansa kansainvälisesti 5 % parhaimmistoon.
Arvostelulautakunnan kirjallinen lausunto, jossa on annettu perusteltu esitys väitöskirjan arvosanasta, toimitetaan tiedekuntaneuvoston jäsenille ja väittelijälle samanaikaisesti. Ennen asian ratkaisua tiedekuntaneuvostossa väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvostelulautakunnan lausunnoista. Väittelijällä on oikeus pyytää väitöskirjan arvostelun siirtoa tiedekuntaneuvoston seuraavaan kokoukseen.
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Jatkotutkintotodistukset

Kun kaikki jatkotutkintoa koskevien määräysten ja opetussuunnitelman mukaiset
opinnot on suoritettu, opiskelijan on haettava yksiköltä todistusta tutkinnon suorittamisesta. Kirjallinen hakemus, josta tulee ilmetä vahvistetun yksityiskohtaisen
opinto- ja työsuunnitelman mukaiset opintosuoritukset, toimitetaan yksikön kansliaan. Todistushakemuslomakkeita saa johtamiskorkeakoulun kansliasta tai kotisivuilta. Todistushakemusta jätettäessä kaikkien suoritusten tulee olla opintosuoritusrekisterissä.
Tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan nimi sekä lisensiaatintutkimuksesta tai väitöskirjasta annettu arvosana sekä se oppiala, johon lisensiaatintutkimus tai väitöskirja aiheeltaan
kuuluu.
18

Voimaantulo

Nämä johtamiskorkeakoulun lisensiaatin- ja tohtorintutkintoja koskevat määräykset
tulevat voimaan 1.1.2018
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