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Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku Turun 

yliopiston tutkijakoulun Biologian, Maantieteen ja 

Geologian tohtoriohjelmaan (BGG) 

 

1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus 

 

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelman (BGG) kattamat tieteenalat ovat 

Turun yliopiston perinteisesti vahvoja aloja. Ohjelma muodostaa monialaisen ja 

kansainvälisesti aktiivisen kehyksen ihmiseen, eliökuntaan ja ympäristöön kohdistuvalle 

luonnontieteelliselle tutkimukselle. Tohtoriohjelman tohtorikoulutettavien tutkimus toimii 

ekologian, evoluutiobiologian, fysiologian, genetiikan, ympäristöbiologian, 

ympäristötieteiden, biodiversiteettitutkimuksen, ihmismaantieteen, luonnonmaantieteen, 

geoinformatiikan, talousmaantieteen, maaperägeologian ja geologian ja mineralogian 

aloilla. Tieteenaloja yhdistää tutkimus- ja opetustoiminta. Tohtoriohjelma toimii neljällä 

Turun yliopiston strategian temaattisella alueella: Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys, 

Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma, Meri ja merenkulku ja Kulttuurinen 

muisti ja yhteiskunnan muutos. Tohtoriohjelman verkkosivut ovat osoitteessa 

www.utu.fi/BGG 

 

2. Hakuaika ja mitä voi hakea 

 

Hakuaikana 30.8.−17.9.2021 Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelmasta voi 

hakea: 

http://www.utu.fi/bgg
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2.1. Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa 

 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeus alkaa 1.1.2022. 

 

2.2. Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

 

Tohtorikoulutettavan tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2022 ja sitä voi hakea enintään 4 

vuoden määräajaksi (päättyy viimeistään 31.12.2025). Se on tarkoitettu ensisijaisesti 

kokopäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen, ja tavoitteena on tohtorintutkinnon 

suorittaminen neljässä vuodessa. Henkilö voi toimia tohtorikoulutettavan työsuhteisessa 

tehtävässä yhteensä enintään neljä vuotta. Tohtorikoulutettavan tehtävään valitulle 

osoitettavat muut kuin väitöskirjatutkimukseen liittyvät työt eivät saa vaarantaa 

täysipäiväistä väitöskirjatutkimusta ja voivat olla enintään 5 % (noin 80 tuntia 

lukuvuodessa) tohtorikoulutettavan vuosityöajasta. Palkkaus määräytyy yliopiston 

palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasojen 2–4 mukaisesti, 

jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27- 2 591,28 euroa kuukaudessa. 

Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen 

perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan 

tohtorikoulutettavan työn vaativuus arvioidaan pääsääntöisesti tasolle 2. Tehtävässä on 

kuuden kuukauden koeaika. 

 

2.3. Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (2.1 ja 2.2) 

 

3. Kuka voi hakea  
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3.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa voivat hakea: 

 

• Henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon 

suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden edellytykset. Kelpoisuuden antavan 

tutkinnon tulee olla valmis joko hakuajan puitteissa tai hakuajan päättymisen jälkeen sillä 

ehdolla, että hakija valmistuu ja toimittaa skannatun tutkintotodistuksen 16.11.2021 

mennessä Turun yliopistoon osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.  

  

3.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea: 

 

• Henkilöt, joilla on aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa.  

• Henkilöt, joille ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta BGG-

tohtoriohjelmassa, mutta jotka täyttävät tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevat 

kelpoisuusehdot (ks. 3.1) ja joiden tutkimussuunnitelma sopii BGG-tohtoriohjelman profiiliin. 

Koska opiskeluoikeus on edellytyksenä tohtorikoulutettavan tehtävän vastaanottamiselle, 

tulee henkilön hakea tässä haussa myös tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, BGG-tohtoriohjelmasta.  

 

Tohtorinkoulutettavan tehtävään ei voida valita henkilöä, jolla on jo tohtorintutkinto tai joka 

on jo saanut neljän vuoden ajan täysipäiväistä tohtorintutkinnon suorittamiseen tarkoitettua 

rahoitusta. 

 

mailto:sci-docstudies@utu.fi
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Niiden hakijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia ja joille on myönnetty 

tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa kevään 2021 haussa tai joille 

myönnetään opiskeluoikeus syksyn 2021 haussa, on mahdollista hakea Finland Fellowship 

–rahoitusta vuodelle 2022. Rahoitusta haetaan rastittamalla hakulomakkeessa Finland 

Fellowship-rahoitusta koskeva kohta. Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivulle, 

jossa kerrotaan Finland Fellowship-rahoituksesta.  

 

Turun yliopiston johtosäännön 39 § mukaan tohtorikoulutettavan tehtävään otettavalta 

edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi 

edellytetään korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja 

motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorintutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman 

mukaisesti. 

 

4. Hakeminen 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta sekä tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää 

haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä liittämällä siihen vaaditut pdf-muotoiset 

liitteet. Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivuille, jossa hakulomake julkaistaan. 

Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 30.8.2021 ja sulkeutuu 17.9.2021 klo 23.59. 

Hakudokumentit suositellaan laatimaan englanniksi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät 

BGG:n sivuilta. Linkki BGG-tohtoriohjelman www-sivulle, josta löytyvät hakukriteerit sekä 

yksityiskohtaiset hakuohjeet. Syyskuun 17. päivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei 

käsitellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

  

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat pdf-muotoiset liitteet: 

 

A. Ansioluettelo  

https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/tohtoriohjelman-hakujulistukset
https://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoral-programme-in-biology-geography-and-geology/admission
https://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoral-programme-in-biology-geography-and-geology/admission
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Linkki tutkijan ansioluettelomalliin.  

 

B. Julkaisuluettelo  

Linkki julkaisuluettelomalliin.  

 

C. Tutkimussuunnitelma 

Tutkimussuunnitelman (korkeintaan 4 sivua sisältäen viitteet Times New Roman 

12pt tai vastaava) tulee sisältää hakijan nimi, väitöstutkimuksen aihe, kuvaus 

tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä, tarvittavasta infrastruktuurista tai muista 

resursseista sekä selvitys tutkimuksen nykytilasta ja aikataulusta. Liittämällä 

hakemukseensa tutkimussuunnitelman hakija hyväksyy tutkimussuunnitelman 

tarkastamisen Turnitin Originality –järjestelmällä (sähköinen 

plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

 

D. Motivaatiokirje 

Motivaatiokirjeen pituus on korkeintaan yksi A4-sivu, Times New Roman 12pt tai 

vastaava.  

Jos hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun 

yliopiston toisessa tohtoriohjelmassa, on hakijan esitettävä motivaatiokirjeessään 

peruste Turun yliopiston BGG-tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Opiskelijalla voi olla 

kerrallaan vain yksi tohtorin tutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa. 

 

E. Ohjaajan lausunto  

Väitöskirjatyön pääohjaajan lausunto, josta ilmenee ohjaajan arvio hakijasta, 

ohjaajan sitoutuminen väitöskirjaprojektin loppuunsaattamiseen, ohjaajan 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_260613.pdf
https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
http://aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
http://aka.fi/fi/rahoitus/hae-rahoitusta/ohjehakemisto/julkaisuluettelo/
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työsuhteen kesto Turun yliopistossa, väitöskirjatyön rahoitussuunnitelma (sekä 

varmistunut että suunniteltu rahoitus) ja arvioitu väitöksen ajankohta (syksy/kevät 

vuonna 20xx).  

Mikäli hakijalla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa, 

tiedekunnassa tai tohtoriohjelmassa ja mikäli aiemman ohjaussuhteen aikana 

kerättyä aineistoa aiotaan käyttää BGG:n väitöskirjassa, pyydetään aiempia 

ohjaajia lisäksi vahvistamaan että (1) hakemukseen kirjattujen, väitöskirjaan 

suunniteltujen osajulkaisujen tekijyydestä ja aineistonhallinnasta on sovittu TENK:n 

ohjeiden mukaisesti (Linkki TENK:n tekijyyttä käsittelevään ohjeeseen) ja (2) kaikki 

tekijyyssopimuksessa mainitut henkilöt ovat hyväksyneet, että hakija hakee 

opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmasta. Aiempi ohjaaja lähettää lausunnon 

sähköpostilla koordinaattorille. 

 

Mikäli hakijalla on jo jatko-opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa Turun 

yliopistossa, vaaditaan kohtien A-E lisäksi: 

 

F. Opintorekisteriote, josta ilmenevät jatko-opintoihin sisällytettävät 

opinnot. 

G. Opintorekisteriote, josta ilmenevät pohjatutkinnon opinnot, mikäli 

hakija on suorittanut jatko-opintoja vähemmän kuin 30 

opintopisteen verran.  

Mikäli opintorekisteriote ei ole suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen, tulee 

toimittaa lisäksi virallinen käännös opintorekisterinotteesta jollakin näistä kielistä. 

Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama 

käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen 

opintorekisterinotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma 

Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista. 

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf?_ga=2.157171826.878233269.1612361644-2094887492.1612361644%20
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Mikäli hakijalla ei vielä ole jatko-opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmassa 

Turun yliopistossa, vaaditaan kohtien A-E lisäksi: 

H. Hakijan tuntevan henkilön (esim. pro gradu -ohjaajan) arvio  

Arvio hakijan edellytyksistä tehdä korkeatasoista tutkimusta ja suorittaa 

tohtorintutkinto menestyksellisesti (jos sama henkilö kuin kohdassa E, yksi lausunto 

riittää). Arvion laatija lähettää arvioinnin sähköpostilla koordinaattorille.  

I. Todistus kielitaidosta  

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä 

kielitaidon todentamisen tapoja. Linkki yliopiston tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan 

www-sivuun. Jos hakijan tulee todentaa kielitaito kielitestillä, niin hakemuksen 

liitteeksi tulee skannattu todistus suoritetusta kielitestistä. 

 

J. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma 

Lomake on saatavilla tohtoriohjelman www-sivulla. Linkki www-sivulle, josta 

ohjaussuunnitelma lomake löytyy.  

K. Tutkintotodistukset ja opintorekisterinotteet  

Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa 

korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen 

skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintorekisterinotteet sekä muut 

valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeutta haetaan.  

Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa 

korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  

 skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on 

suoritettu).  

https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoral-programme-in-biology-geography-and-geology/admission
https://www.utu.fi/en/research/utugs/doctoral-programme-in-biology-geography-and-geology/admission
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 skannatut alkuperäiset opintorekisterinotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on 

suoritettu).  

 skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden 

nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.  

 Jos todistukset, opintorekisterinotteet tai muut valintaperusteisiin liittyvät 

opintotodistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa 

lisäksi virallinen käännös todistuksista, opintorekisterinotteista sekä muista 

valintaperusteisiin liittyvistä opintotodistuksista joillakin näistä kielistä. Viralliseksi 

käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös 

ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintorekisterinotteen 

korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos 

DS sisältää tiedot opintosuorituksista.  

 

5. Hakemusten arviointi  

 

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Johtoryhmä voi 

käyttää arvioinneissa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Tohtorikoulutettavan työsuhteista 

tehtävää hakevat kärkihakijat voidaan haastatella. Hakemusten tutkimussuunnitelmat 

voidaan tarkistaa Turnitin OriginalityCheck-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.  

 

5.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisessä tiedekunnassa hakeneiden arviointi: 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myönnössä huomioidaan hakijan kelpoisuusehtojen 

täyttyminen (ks. kohta 3.1). Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevien 

kelpoisuusehtojen lisäksi tohtorikoulutettavien valinnassa arviointi- ja valintaperusteina 

käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua 
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sekä hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. 

hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot.  

 

Tohtorikoulutettavaksi valittavalta edellytetään, että perustutkinnon syventävät opinnot on 

suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos 

perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään 

täydennettäväksi kyseisen tason saavuttamiseksi. Tohtorikoulutettavalle nimettävä valvoja 

antaa lausunnon mahdollisesti tarvittavista täydentävistä opinnoista näissä 

poikkeustapauksissa.  

 

Tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen tulee sopia BGG:n profiiliin ja valittavilta 

tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englanninkielen taitoa.  

 

Uusien tohtorikoulutettavien tulee sopia jatko-opintoihin liittyvän tutkimuksen 

ohjausjärjestelyistä asianomaisen laitoksen kanssa ennen hakemuksen jättämistä 

(Supervision plan form). Tohtorikoulutettavalla tulee olla valvoja ja pääohjaaja omalta 

ainelaitokselta sekä vähintään yksi muu ohjaajaa. Valvojana toimii tiedekuntaan 

työsuhteessa oleva professori. Pääohjaajan tulee olla arvoltaan vähintään dosentti ja 

muun ohjaajan tohtorin tutkinnon suorittanut. Ohjausryhmä ei ole pakollinen, mutta sen 

nimeämistä suositellaan. 

 

5.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää hakeneiden arviointi: 

 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi 

tohtorikoulutettavien valinnassa huomioidaan: 
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 Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus neljän vuoden 

tavoiteaikataulussa; 

 Hakijan motivaatio suunnitellun tutkimustyön tekemiseen; 

 Hakijan pätevyys, jonka arvioinnissa voidaan ottaa huomioon (hakijasta riippuen) 

maisteritodistuksen tai vastaavan opinnäytetyön arvosana, työkokemus, valmius 

suoriutua menestyksekkäästi suunnitellusta tutkimuksesta, kansainvälinen toiminta, 

tieteelliset julkaisut ja suoritetut tohtoriopinnot; 

 Tutkimusympäristö, jonka arvioinnissa otetaan huomioon ohjaajan sitoumus ja 

tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen sopivuus BGG:n profiiliin ja tietopohjaan.  

Hakijoiden arviointi suoritetaan kokonaisarviointina tutkijanuran vaihe huomioiden, 

esimerkiksi suoritettuja tohtoriopintoja tai tieteellisiä julkaisuja ei vaadita tohtorintutkinnon 

alkuvaiheessa olevilta hakijoilta. Tohtorikoulutettavan työsuhteinen tehtävä on tarkoitettu 

tohtorintutkinnon neljän ensimmäisen vuoden rahoitustarpeen kattamiseksi. Hakijan 

tohtorintutkinnon tekemiseen saama muu rahoitus huomioidaan tohtorikoulutettavan 

tehtävän pituutta määritettäessä. BGG on monitieteellinen ja pyrkii edistämään kaikkia 

tutkimusalojaan, mikä voidaan huomioida tohtorikoulutettavan tehtäviä täytettäessä. 

 

6. Päätökset 

Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani päättää tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Päätös pohjautuu tohtoriohjelman johtoryhmän 

esitykseen ja laitoksen lausuntoon. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti 

30.11.2021 mennessä. Työsuhteeseen ottamisesta päättää asianomaisen ainelaitoksen 

(Biologian tai Maantieteen ja geologian laitoksen tai Biodiversiteettiyksikön) johtaja 

tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. Tohtorikoulutettavan työsuhteiseen tehtävään 

valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-sivulla (www.utu.fi/BGG) 

marraskuun 2021 loppuun mennessä. Hakija voi kieltää nimensä julkaisun sähköisessä 

hakulomakkeessa.  

 

http://www.utu.fi/BGG
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7. Todistusten toimittaminen 

Turun yliopisto tarkistaa hyväksyttyjen hakijoiden tutkintotodistusten oikeellisuuden. Jos 

hakukelpoisuuden antava tutkinto on tehty suomalaisessa korkeakoulussa, niin tarkistus 

tehdään yliopistojen tietojärjestelmästä. Hakijan tulee ilmoittaa tarkistusta varten 

suomalainen henkilöllisyystunnus sähköisessä hakemuksessa.  

Jos hakijan hakukelpoisuuden antava tutkinto on suoritettu ulkomailla, niin 

alkuperäinen tutkintotodistus ja siihen liittyvä opintorekisteriote tai näiden viralliset 

kopiot tulee toimittaa Turun yliopistoon viimeistään 4.3.2022. Jos opiskelijaksi 

hyväksytty ei toimita ohjeiden mukaisia (paperisia) todistuksia hakuilmoituksessa 

mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Linkki www-

sivulle, josta löytyvät ohjeet todistusten toimittamiseen sekä maakohtaisiin vaatimuksiin.  

 

8. Ilmoittautuminen ja paikan vastaanotto 

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä 

annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2021 klo 15 mennessä. Jos opiskelijaksi 

hyväksytty ei tee ilmoitusta mainittuun määräaikaan mennessä, hän menettää 

opiskelupaikkansa. Useaan korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyn 

tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta vain yhteen korkeakouluun. Ilmoitus 

opiskelupaikan vastaanottamisesta on sitova, eikä sitä voi myöhemmin peruuttaa tai 

muuttaa.  

Yliopistolain mukaan hakija saa vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan 

opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta (syyslukukausi 1.8.–31.12., 

kevätlukukausi 1.1.–31.7.). Säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että 

yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännöksen 

piiriin ei kuulu siirtohaussa saatu opiskelupaikka, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på 

Åland eivätkä ulkomaiset korkeakoulut.  

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/original-documents
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Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon 

lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi 

ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa. 

 

9. Muutoksenhaku 

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua matemaattis-

luonnontieteelliseltä tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. 

Lisätietoa: sci-docstudies@utu.fi. 

 

10. Lisätietoja 

 

Linkki tohtoriohjelman www-sivuille (www.utu.fi/bgg) 

 

Tohtoriohjelman koordinaattori Sari Järvi, sari.jarvi(at)utu.fi, p. +358 50 358 4596 

 

Tiedekunnan yhteystiedot: sci-docstudies@utu.fi, Koulutuspäällikkö Sanna Ranto, 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun yliopiston päärakennus, Yliopistonmäki, 

20014 Turun yliopisto, p. +358 50 325 4448. 

 

mailto:sci-docstudies@utu.fi
http://www.utu.fi/bgg
mailto:sci-docstudies@utu.fi

	Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden haku Turun yliopiston tutkijakoulun Biologian, Maantieteen ja Geologian tohtoriohjelmaan (BGG)
	1. Tohtoriohjelman lyhyt kuvaus
	2. Hakuaika ja mitä voi hakea
	2.1. Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
	2.2. Tohtorikoulutettavan määräaikaista työsuhteista tehtävää
	2.3. Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (2.1 ja 2.2)

	3. Kuka voi hakea
	3.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voivat hakea:
	3.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää voivat hakea:

	4. Hakeminen
	A. Ansioluettelo
	B. Julkaisuluettelo
	C. Tutkimussuunnitelma
	D. Motivaatiokirje
	E. Ohjaajan lausunto
	F. Opintorekisteriote, josta ilmenevät jatko-opintoihin sisällytettävät opinnot.
	G. Opintorekisteriote, josta ilmenevät pohjatutkinnon opinnot, mikäli hakija on suorittanut jatko-opintoja vähemmän kuin 30 opintopisteen verran.
	H. Hakijan tuntevan henkilön (esim. pro gradu -ohjaajan) arvio
	I. Todistus kielitaidosta
	J. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma
	K. Tutkintotodistukset ja opintorekisterinotteet

	5. Hakemusten arviointi
	5.1. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hakeneiden arviointi:
	5.2. Tohtorikoulutettavan työsuhteista tehtävää hakeneiden arviointi:

	6. Päätökset
	7. Todistusten toimittaminen
	8. Ilmoittautuminen ja paikan vastaanotto
	9. Muutoksenhaku
	10. Lisätietoja


