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Opiskelijan nimi
Opiskelijanumero____________
Osoite______________________________________________________________________
Puhelin
Sähköposti
OPINTO-OIKEUS
Tutkinto, pääaine____________________________________________________________
Oikeus saatu (Johtajan päätöksen nro, pvm)_______________________________________
Ohjaaja(t)__________________________________________________________________
Väitöskirjan työnimi___________________________________________________________
Ohjattavan ja ohjaajien vastuut ja velvollisuudet
Ohjattava sitoutuu
• Pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan ohjaajalle seikoista, jotka vaikuttavat
huomattavasti työn edistymiseen.
• Lähettämään ohjaajille etukäteen sovitut työn osat kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen
ohjaustapaamista.
• Esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja huolenaiheet.
• Noudattamaan ohjaussuhteessa ja tutkimuksenteossa hyvää tieteellistä käytäntöä ja
keskustelemaan näistä tarvittaessa ohjaajan kanssa.
• Keskustelemaan tohtori- ja lisensiaattiopintojen rahoitusmahdollisuuksista ohjaajan kanssa.
• Raportoimaan opintojensa etenemisestä ohjaajalleen vuosittain.
Ohjaaja sitoutuu :
• Esittämään tapaamisen asialistalle kysymyksiä ja huolenaiheita ohjattavasta työstä.
• Lukemaan etukäteen kullekin tapaamiskerralle kommentoitavaksi toimitetut tekstit.
• Noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan siitä
ohjattavan kanssa.
• Keskustelemaan tohtori- ja lisensiaattiopintojen rahoitusmahdollisuuksista yhdessä
ohjattavan kanssa.
• Huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta ohjattavan kanssa etukäteen.
• Tiedottamaan ohjattavalle välittömästi seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti
ohjausmahdollisuuksien heikkenemiseen. Mikäli ohjaaja ei pysty hoitamaan
ohjaustehtäväänsä, hän pyrkii löytämään ohjattavalle uuden ohjaajan ja ilmoittaa asiasta
myös yksikölle, jossa vaihdoksesta tehdään virallinen johtajan päätös.
Jos ohjattavan ja ohjaajien välillä syntyy ylivoimaisia ongelmia, kumpi osapuoli tahansa voi
saattaa asian jatkokoulutustoimikunnan ratkaistavaksi.
HUOM! Tarvittaessa ohjaajien välisestä työnjaosta sovitaan erillisellä, vapaamuotoisella liitteellä.

OPINTOSUUNNITELMA
Yhteiset jatkokoulutusopinnot (20-30 op) suoritetaan seuraavasti

Oman tieteenalan laaja ja syvällinen tuntemus (30-40 op) suoritetaan seuraavasti

Esitelmä YKY-Seminaarissa pidetään vuonna____________syksy
Väitöskirja jätetään esitarkastukseen vuonna ____________syksy
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Kirjoituskieli: ___________________
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Suunnitelma opintojen rahoituksesta:

Yksiköltä anotaan:
työtilaa
työskentelylaitteiden käyttöoikeutta
Liitteitä ___ kpl
Sitoudumme edellä olevaan _____/_____20______
____________________________________________

Opiskelijan allekirjoitus
Nimenselvennys

____________________________________________

Ohjaajan allekirjoitus
Nimenselvennys

_____________________________________________

2. ohjaajan allekirjoitus
Nimenselvennys

Kirjattu opintosuoritusrekisteriin____/___/20__ Kirjaaja:__________________

TAMPEREEN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
LAADINTAOHJE TOHTORI- JA LISENSIAATTIOPINTOJEN
OHJAUSSOPIMUKSELLE JA OPINTOSUUNNITELMALLE
Opiskelija ja tutkimustyötä ohjaava(t) opettaja(t) laativat opiskelijalle ohjaussopimuksen ja opintosuunnitelman.
Niihin kirjataan ohjattavan ja ohjaajien vastuut ja velvollisuudet sekä määritellään se, miten jatkotutkintoon
kuuluvat opinnot pääpiirteissään on suunniteltu suoritettavan. Sopimus ja suunnitelma tehdään edellä olevalle
lomakkeelle. Niitä voidaan täydentää erillisin liittein, jos tämä on tarpeen (esim. ohjaajien keskinäisten roolien
määrittämiseksi tai opintojen yksityiskohtaiseen erittelyyn tai väitöskirjatyön vaiheiden tarkempaan kuvaukseen).
Ei ole tarkoituksenmukaista laatia suunnitelmasta liian yksityiskohtaista.
Ohjaussopimus ja opintosuunnitelma tulee laatia mahdollisimman varhain jatko-opintojen alettua. Kun osapuolet
ovat allekirjoittaneet asiakirjan se rekisteröidään opintosuoritusrekisteriin. Sitä varten se toimitetaan rekisteröijälle
(Pertti Vuorilehmus logopedia ja psykologia, Terhi Raitanen muut oppiaineet). Täältä se tulee yksikön kansliaan
säilytettäväksi jatko-opiskelijan hakemus- ja muiden opintodokumenttien kanssa. Kopio ohjaussopimuksesta ja
opintosuunnitelmasta liitetään tutkintotodistushakemukseen.
Ohjaussopimus ja opintosuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja sen muutokset on kirjattava
opintosuoritusrekisteriin.
Vaadittavat opintosuoritukset
Tutkintoasetuksen (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) mukaan tieteellisen
jatkokoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija
1.
2.
3.
4.
5.

perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta
tieteellistä tietoa;
perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa
asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä

Lisensiaatin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan
a) 60 opintopisteen (op) laajuiset, tutkimustyötä tai ammatillista kelpoisuutta tukevat jatko-opinnot. b)
Lisensiaatintutkimus, jonka johtokunta hyväksyy. Lisensiaatintutkimuksen ohjeellinen laajuus on 90 op.
Erikoispsykologin koulutuksessa ja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa tutkimuksen laajuus on 40 op (Muut
opinnot 80 op, opintosuunnitelmaan kirjataan ”opinnot suoritetaan erikoisalalle hyväksytyn opetussuunnitelman
mukaisesti”).
Yhteiskuntatieteiden, psykologian ja filosofian tohtorin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan
1. lisensiaatin tutkinto tai lisensiaatin tutkinnon vaatimuksista kohta a) (60 op) ja
2. väitöskirja, jonka johtokunta julkisen tarkastuksen jälkeen hyväksyy, ohjeellinen laajuus on 180 op.
Edellä mainitut 60 opintopisteen opinnot ovat seuraavat:
Yhteiset jatkokoulutusopinnot 20–30 op koostuvat pääsääntöisesti Tampereen yliopiston tutkijakoulun
tarjoamista kursseista. Kaikissa ohjelmissa suoritetaan tutkimusetiikan kurssi ja (filosofian ohjelmaa lukuun
ottamatta) tieteenfilosofian kurssi. Kaikki yksikön jatko-opiskelijat esittelevät opintojensa aikana kerran työtään
monitieteelliselle opiskelija- ja tutkijajoukolle yksikön yhteisessä jatkokoulutusseminaarissa. Tämä esitelmä
pidetään tohtorikoulutuksen puolivälissä. Esitelmän luonteesta ja ajoituksesta sovitaan ohjaajan kanssa.
Oman tieteenalan ja tutkimuskohteen tuntemusta syventävät opinnot (30-40 op) tukevat väitöstyötä, mutta
opettavat myös oman tieteenalan laajempaa hallintaa tulevaa tutkijanuraa varten. Näiden opintojen rungon
muodostavat tohtoriohjelmien (filosofia, historia, sosiaalitieteet, psykologia/logopedia) jatkokoulutusseminaarit ja
oppiaineiden tai tutkimusryhmien piirissä tapahtuva pienryhmäohjaus. Lisäksi väitöskirjatyön ohjaajan kanssa
sovitaan tohtoriohjelman linjausten mukaan muita oman tieteenalan opintoja
Tohtoriohjelmat opetussuunnitelmissa annetaan tarkemmat määräykset opintojen laajuudesta, sisällöstä ja
suoritustavoista.
1. Filosofian tohtoriohjelma
2. Historian tohtoriohjelma
3. Psykologian ja logopedian tohtoriohjelma
4. Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelma Yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmaan kuuluvat sosiologia,
sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö, sukupuolentutkimus sekä rauhanja konfliktintutkimuksen tutkimusala

