Johtamiskorkeakoulu

JOHTAMISKORKEAKOULUN TOHTORIOHJELMAN OHJAUSSUUNNITELMA
Tohtoriohjelmassa annettavan ohjauksen tavoitteena on tukea jatko-opiskelijan opinto- ja tutkimusprosessia. Ohjaajan ja ohjattavan vastuut ja oikeudet määritellään tohtoriopintojen opinto- ja ohjaussopimuksessa. Pääasiassa ohjaaja on vastuussa ohjauksesta ja opiskelija tutkimuksen ja tutkinnon suorittamisesta. Ohjauksella tuetaan
itsenäiseen tieteelliseen työhön harjaantumista sekä jatko-opiskelijan oman akateemisen asiantuntijuuden ja uranäkymien rakentumista. Ohjauksen tavoitteena on siis
tukea tohtoriopiskelijaa tutkijaksi valmistumisessa, mutta samalla myös tukea tohtorintutkintoon kuuluvien opintojen suorittamista. Ohjaus kohdistuu siten tohtoriopintojen prosessiin kokonaisuudessaan.
Johtamiskorkeakoulu vastaa tohtoriopintoja koskevista ohjeista ja määräyksistä
(http://www.uta.fi/jkk/tohtoriopinnot/) ja antaa niitä koskevaa neuvontaa tohtoriopiskelijoille. Ohjeista, koulutuksesta ja rahoitusmahdollisuuksista tiedotetaan yksikön verkkosivujen ja jatko-opiskelijoiden sähköpostilistan avulla. Yksikön jatkotutkintotoimikunta kerää säännöllisesti tietoa tohtoriopiskelijoiden jatko-opintoja ja ohjausta koskevista näkemyksistä.
Kullekin tohtoriopiskelijalle määrätään kaksi ohjaajaa, joista ainakin toinen on johtamiskorkeakoulussa työsuhteessa oleva väitellyt henkilö. Ohjaaja ja ohjattava laativat
yhdessä opinto- ja ohjaussopimuksen, jossa sovitaan tohtorintutkintoon sisällytettävistä opinnoista ja tohtoriopiskelijan ja ohjaajan vastuista ja velvollisuuksista.
(http://www.uta.fi/jkk/tohtoriopinnot/ohjeet.html). Ohjaussopimus on siis jatkoopiskelijan ja ohjaajan välinen sopimus jatko-opintojen suunnitelmasta, aikataulusta
ja ohjauskäytännöistä.
Sopimuksella ohjaaja ja opiskelija sitoutuvat työskentelemään yhteistyössä ja sovitussa aikataulussa tavoitteenaan valmis tohtoritutkinto. Suunnitelma toimitetaan johtamiskorkeakoulun hallintoon ja kopiot suunnitelmasta annetaan opiskelijalle ja ohjaajille. Opinto- ja ohjaussuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja muutetut versiot tallennetaan. Mikäli ohjaussuunnitelman tavoitteet eivät toteudu, ohjaaja
ja opiskelija keskustelevat ongelmista ohjaussuhteessa. Johtamiskorkeakoulun jatkotutkintotoimikunta voi myös ottaa ristiriitatilanteen käsiteltäväkseen, mikäli ohjaaja tai
ohjattava kokee sen tarpeelliseksi.
Ohjauksen muotoja ovat opiskelijan ja ohjaajan (tai ohjaajien) väliset henkilökohtaiset
ohjauskeskustelut, jatko-opiskelijoille tarkoitetut tutkijaseminaarit ja oman tutkimusryhmän tai tutkimuksen yhteistyötahojen kansalliset ja kansainväliset tapaamiset. Lisäksi ohjauksen piiriin voidaan sisällyttää myös muita tieteelliseen tutkimustyöhön ja
tiedeyhteisön toimintaan liittyviä asioita.
Opiskelija sitoutuu
 Pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan ohjaajalle seikoista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen.
 Lähettämään ohjaajalle etukäteen sovitut työn osat kommentoitavaksi hyvissä ajoin
ennen ohjaustapaamista.
 Esittämään ohjaustapaamisen asialistalle työhön liittyvät kysymykset ja mahdolliset
huolenaiheet.
 Ottamaan huomioon ohjaajan kommentit väitöskirjatyöstä.
 Noudattamaan ohjaussuhteessa ja tutkimuksenteossa hyvää tieteellistä käytäntöä
ja keskustelemaan näistä tarvittaessa ohjaajan kanssa.
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Keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista ohjaajan
kanssa.

Ohjaaja sitoutuu
 Pitämään kiinni sovitusta työtahdista ja tiedottamaan opiskelijalle seikoista, jotka
vaikuttavat huomattavasti ohjausmahdollisuuksien heikkenemiseen. Mikäli ohjaaja
ei pysty hoitamaan ohjaustehtäväänsä, hän pyrkii löytämään opiskelijalleen uuden
ohjaajan.
 Lukemaan etukäteen kullekin tapaamiskerralle kommentoitavaksi toimitetut tekstit.
 Esittämään tapaamisen asialistalle kysymyksiä ja mahdollisia huolenaiheita ohjattavasta työstä.
 Noudattamaan ohjaussuhteessa hyvää tieteellistä käytäntöä ja keskustelemaan siitä opiskelijan kanssa.
 Keskustelemaan erilaisista tutkimusrahoitus- ja uramahdollisuuksista yhdessä opiskelijan kanssa
 Huolehtimaan yhteisjulkaisujen periaatteiden sopimisesta opiskelijan kanssa etukäteen
Johtamiskorkeakoulun jatkotutkintotoimikunta vastaa tohtoriopintojen suunnittelusta
ja ohjaussuunnitelman päivityksestä tarvittaessa sekä pitää yhteyttä Tampereen yliopiston tutkijakouluun. Tohtoriohjelman vastuuprofessori osallistuu ohjauksen kehittämiseen yliopistotasolla.
Johtamiskorkeakoulun jatkotutkintotoimikunta tarkistaa ja päivittää ohjaussuunnitelman vuosittain.

