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VÄITÖSKIRJAN VASTAVÄITTÄJÄN LAUSUNTO
Yksikkö suosittelee, että vastaväittäjän lausunto jätetään väitösvierailun aikana ja edellyttää, että
lausunto toimitetaan yksikölle viimeistään kahden viikon kuluttua väitöstilaisuudesta. Lausunnossa
tulee olla tutkimuksen tekijän nimi, tutkimuksen nimi, vastaväittäjän nimi, vastaväittäjän allekirjoitus ja
päiväys.
Painettua väitöskirjaa ei muuteta enää väitöstilaisuuden jälkeen. Vastaväittäjä voi arvostelussaan
kiinnittää huomiota soveltuvin osin mm. seuraaviin seikkoihin:
A. Väitöskirjan tieteellinen arvo
• Tutkimuksen tieteellinen merkitys tutkimuskentässä
• Työn laajuus ja mahdollisten julkaistavaksi lähetettyjen käsikirjoitusten merkitys
• Väittelijän oman tutkimuspanoksen riittävyys
• Tutkimuksen rakenteen johdonmukaisuus
• Tutkimuskirjallisuuden tuntemus ja kriittinen hyödyntäminen
• Kieliasu
B. Väittelijän esiintyminen väitöstilaisuudessa:
• Väitöskirjan tutkimusalan tuntemus
• Käytettyjen tutkimusmenetelmien hallinta
• Tutkimustulosten arviointi
• Kyky käydä tieteellistä keskustelua ja vastata kritiikkiin
Vastaväittäjän lausunnosta tulee
hyväksymistä vai hylkäämistä.
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Väitöskirjan arvostelee yksikön johtajan tai johtokunnan asettama arvostelutoimikunta. Hyväksytyn
väitöskirjan arvostelussa käytetään asteikkoa hyväksytty – kiittäen hyväksytty. Arvosanan kiittäen
hyväksytty edellytyksenä on, että väitöskirja kuuluu tasoltaan 10% parhaimmistoon. Tutkimustyön
tekijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lausunnosta. Väitöskirjan
hyväksymisestä päättää yksikön johtokunta.
Vastaväittäjän tulee palauttaa lausunnon yhteydessä henkilötietolomake ja mahdollinen verokortti
palkkion maksua varten. Informaatiotieteiden yksikölle osoitettu vastaväittäjän lausunto pyydetään
lähettämään osoitteella:
Informaatiotieteiden yksikkö
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GUIDELINES FOR DISSERTATION OPPONENTS (EXAMINERS)
The School of Information Sciences recommends that the opponent’
s written statement on the doctoral
dissertation is given to the custos (chairperson of the public defence) during the opponent’
s stay in
Tampere. The statement should be delivered to the School Office no later than two weeks after the
public defence. In the statement, the following are to be included: name of the doctoral candidate, title
of the dissertation, name of the opponent, signature of the opponent, and the date of the statement.
The printed dissertation cannot be changed after the public defence. In the statement, the opponent
can pay attention to the following:
A. The scientific value of the dissertation
• The significance of the dissertation in the research field
• The scope of the dissertation and the significance of any manuscripts submitted for
publication
• The sufficiency of the doctoral student’
s own research input
• The logic of the dissertation’
s structure
• The knowledge and critical use of literature in the field
• Language
B. Doctoral candidate’
s performance during the public defence
• The knowledge of the dissertation field
• The command of research methods
• The evaluation of research results
• The ability to conduct scientific debate and respond to criticism
The statement must clearly indicate whether or not the opponent recommends the approval of the
dissertation. The statement must be unconditional.
A dissertation grading committee, appointed by the Director of the School or the School Board for each
dissertation, proposes a grade for the dissertation. The scale used in evaluation of approved
dissertation is: ’
Approved’and ’
Approved with distinction’
. The grade ’
Approved with distinction’is to be
awarded only to those dissertations which are among the best 10 %. The doctoral student is provided
with the opportunity to object to the opponent’
s statement before the School Board decides on the
approval of the dissertation.
The opponent is to return the form giving personal details and the Finnish tax card (if applicable) so
that the opponent’
s fee can be paid out by the School. The form and the statement are to be sent to
the School to the following address:
School of Information Sciences
FI-33014 UNIVERSITY OF TAMPERE, FINLAND
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