TAMPEREEN YLIOPISTO
Viestintätieteiden tiedekunta
UNIVERSITY OF TAMPERE
Faculty of Communication Sciences

JATKOTUTKINTODISTUSHAKEMUS
APPLICATION FOR LICENTIATE OR
DOCTORAL DEGREE CERTIFICATE

Sukunimi Surname

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

applicable)

Aikaisemmin suoritettu korkeakoulututkinto Previous university

Filosofian/ yhteiskuntatieteiden / teatteritaiteen lisensiaatin / tohtorin
tutkinto, jonka alana on Licenciate / Doctor of Philosophy / Social
Sciences / Arts in the field of

degree

Jatkotutkintoa koskevat opintosuoritukset Details of postgraduate studies
Olen suorittanut tohtorintutkintoa tukevat opinnot (40 op tai 60 op) I have completed research-related doctoral studies (40 ECTS or 60 ECTS)

□

□

Kyllä / Yes. Milloin/ When?_______________

En / No

Opiskelijan niin halutessa myös opetussuunnitelman mukaiset sivuaineen opinnot tai opintokokonaisuudet voidaan merkitä
erikseen tutkintotodistukseen. Merkitse nämä alla oleville riveille halutessasi. Minor subjects or other completed study modules can
be separately marked in the degree certificate, if the student wishes. Please note these below.

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

8/2017

TYHJENNÄ RESET

TULOSTA PRINT

Ohje
Tutkintotodistus myönnetään hakemuksesta, kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu.
Todistushakemusta jätettäessä kaikki suoritusmerkinnät opintopisteineen tulee olla suoritusrekisterissä.
Lisensiaatin tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, lisensiaatintutkimuksen otsikko,
lisensiaatintutkimuksesta annettu arvosana ja se tieteenala, johon lisensiaatintutkimus aiheeltaan
kuuluu. Tiedekuntaneuvosto arvioi lisensiaatintutkimuksen ja päättää siitä annettavasta arvosanasta.
Tohtorin tutkintotodistukseen kirjoitetaan opiskelijan aikaisempi oppiarvo, väitöskirjan otsikko ja väitöskirjasta
annettu arvosana, 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/viestintatieteiden-tiedekunta/#tiedekunta
Hakemus toimitetaan tiedekunnan toimistoon:
Viestintätieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

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.
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 the field of the thesis are presented. COMS 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 field of the dissertation are presented. COMS Faculty Council
approves the dissertation and decides the grade.
The Faculty Council convenes usually once a month. You can check the dates from the faculty office or from the
faculty webpage: http://www.uta.fi/en/faculty-of-communication-sciences#faculty
Postal address:
Faculty of Communication Sciences, FI-33014 University of Tampere, Finland

