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Haku väitöskirjatutkijaksi Turun yliopiston 

tutkijakoulun Biologian, Maantieteen ja Geologian 

tohtoriohjelmaan (BGG) 

 

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 väitöskirjatutkijat sijoittuvat ekologian, 

evoluutiobiologian, fysiologian, genetiikan, ympäristöbiologian, ympäristötieteiden, 

biodiversiteettitutkimuksen, ihmismaantieteen, luonnonmaantieteen, geoinformatiikan, 

talousmaantieteen, maaperägeologian ja geologian ja mineralogian aloille. 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 

 

Hakuaika ja mitä voi hakea 

 

Hakuaikana 29.8.−16.9.2022 voit hakea: 

http://www.utu.fi/bgg
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a) Oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Turun yliopiston 

matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, biologian, 

maantieteen ja geologian tohtoriohjelmassa 1.1.2023 alkaen. 

 

b) Väitöskirjatutkijan määräaikaista työsuhteista tehtävää 

 

Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä alkaa aikaisintaan 1.1.2023 ja sitä voi 

hakea enintään 4 vuoden määräajaksi (päättyy viimeistään 31.12.2026). 

Työsuhteinen tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti kokopäiväiseen 

väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena 

on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Väitöskirjatutkijan 

osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin mitoitetaan siten, että 

väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. 

Pääsääntöisesti opetustehtäviin ja muihin tehtäviin voidaan käyttää enintään 5 % 

vuosityöajasta (enintään noin 80 h/lukuvuosi).  

Työsuhteen pituutta määriteltäessä huomioidaan tohtoritutkinnon tekemiseen 

aiemmin myönnetty rahoitus. Väitöskirjatutkijan paikan voi saada enintään neljän 

vuoden ajaksi. Väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään ei voida valita henkilöä, 

jolla on jo tohtorintutkinto. Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä vaatii asumista 

Suomessa työsuhteen ajan.  Väitöskirjatutkija työskentelee biologian laitoksella, 

maantieteen ja geologian laitoksella tai biodiversiteettiyksikössä.  

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan 

palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 

ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. 

Väitöskirjatutkijan tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuusluokittelussa 

tasoilla 2-4. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa on 6-50 % 

tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Aloittavan väitöskirjatutkijan palkka noin 2300 € 
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/kk ja väitöskirjatyössään loppuvaiheeseen edenneen väitöskirjatutkijan palkka on 

noin 2900 € /kk. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

 

c) Samanaikaisesti molempia yllä mainittuja (a ja b) 

 

Niiden hakijoiden, jotka eivät ole EU/ETA-maiden kansalaisia ja joille on myönnetty 

tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Turun yliopistossa kevään 2022 haussa tai joille 

myönnetään opiskeluoikeus syksyn 2022 haussa, on mahdollista hakea Finland Fellowship 

–rahoitusta vuodelle 2023. Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun www-sivulle, jossa kerrotaan 

Finland Fellowship-rahoituksesta. Rahoitusta haetaan rastittamalla hakulomakkeessa ko. 

rahoitusta koskeva kohta. 

 

Mitä edellytämme sinulta  

 

Opiskeluoikeutta hakiessa: 

• Sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, soveltuva ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa 

maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin (Yliopistolaki 

558/2009, 37§). Kelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla valmis joko hakuajan 

puitteissa tai hakuajan päättymisen jälkeen sillä ehdolla, että valmistut ja toimitat 

skannatun tutkintotodistuksen 16.11.2022 mennessä Turun yliopistoon osoitteeseen 

sci-docstudies@utu.fi.  

• Sinun tulee täyttää Turun yliopiston kielitaitovaatimukset. Linkki yliopiston 

tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan www-sivuun;  

• Sinun tulee täyttää matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeuden edellytykset. Lisätietoja hakujulistuksen kohdassa 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeus – arviointi- ja valintaperusteet.  

https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
https://www.utu.fi/fi/en/research/utugs/finlandfellowship
mailto:sci-docstudies@utu.fi
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/haku/kielivaatimukset
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Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakiessa: 

 

• Sinulla tulee olla aktiivinen tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa 

tai jos sinulle ei vielä ole myönnetty tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta, tulee sinun 

hakea tässä haussa opiskeluoikeutta tohtorin tutkintoon BGG-tohtoriohjelmassa. 

Opiskeluoikeus on edellytyksenä väitöskirjatutkijan työsuhteiseen tehtävään 

valitsemiselle; 

• Olet suunnittelemassa tai tekemässä ensimmäistä tohtorintutkintoasi; 

• Et ole aiemmin saanut neljän vuoden täysipäiväistä rahoitusta tohtorintutkinnon 

suorittamista varten.  

 

Näin haet 

 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta sekä väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää haetaan 

täyttämällä sähköinen hakulomake sekä liittämällä siihen vaaditut pdf-muotoiset liitteet. 

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

Hakuasiakirjat on kuvattu tarkemmin tämän hakuilmoituksen lopussa (Liite 1). 

Hakuasiakirjat suositellaan laatimaan englanniksi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet löytyvät 

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

sekä yksityiskohtaiset hakuohjeet. 

Lomake aukeaa hakuajan alkaessa 29.8.2022 ja sulkeutuu 16.9.2022 klo 23.59. 

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Hakuasiakirjoja ei palauteta. 

 

 

 

 

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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Hakemusten arviointi  

 

Tohtoriohjelman johtoryhmä arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Hakemuksista voidaan 

lisäksi pyytää kotimaisten ja/tai kansainvälisten asiantuntijoiden lausunnot. 

Väitöskirjatutkijan työsuhteista tehtävää hakevat kärkihakijat voidaan haastatella. 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden myöntöperusteet: 

 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen (Yliopistolaki 558/2009, 

37§) lisäksi opiskeluoikeushakemusten arviointiperusteina käytetään hakijan 

koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua sekä 

hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. 

hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot. Väitöskirjatutkijaksi 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. Väitöskirjatutkijalle nimettävä valvoja antaa lausunnon mahdollisesti 

tarvittavista täydentävistä opinnoista näissä poikkeustapauksissa. Väitöskirjatutkijan 

tutkimusaiheen tulee sopia BGG:n profiiliin ja valittavalta väitöskirjatutkijalta edellytetään 

hyvää englanninkielen taitoa. Uusien väitöskirjatutkijoiden tulee sopia jatko-opintoihin 

liittyvän tutkimuksen ohjausjärjestelyistä asianomaisen laitoksen kanssa ennen 

hakemuksen jättämistä (Ohjaussuunnitelma/Supervision plan). Väitöskirjatutkijalla tulee 

olla valvoja, pääohjaaja sekä vähintään yksi muu ohjaajaa. Valvojan tulee olla 

työsuhteessa siihen laitokseen/yksikköön, jonne väitöskirjatutkijan tutkimusala on 

kiinnitetty ja hänen tulee olla professori. Poikkeustapauksessa, jos sopivaa professoria ei 

ole käytettävissä, valvojaksi voidaan nimittää tenure track –polun tasolla kaksi oleva 

apulaisprofessori. Pääohjaajan tulee professori, apulaisprofessori tai dosentti ja 

lähtökohtaisesti työsuhteessa Turun yliopistoon. Muun ohjaajan tulee olla vähintään 

tohtorin tutkinnon suorittanut. Ohjausryhmä ei ole pakollinen, mutta sen nimeämistä 

suositellaan. 
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Väitöskirjatutkijan työsuhteisen tehtävän hakemusten arviointi: 

 

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi 

väitöskirjatutkijoiden valinnassa työsuhteiseen tehtävään huomioidaan: 

• Tutkimussuunnitelman laatu ja toteuttamiskelpoisuus neljän vuoden 

tavoiteaikataulussa (kokoaikainen tehtävä); 

• Hakijan motivaatio suunnitellun tutkimustyön tekemiseen; 

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

maisteritodistuksen tai vastaavan opinnäytetyön arvosana, suoritetut tohtoriopinnot, 

työkokemus, valmius suoriutua menestyksekkäästi suunnitellusta tutkimuksesta, 

tieteelliset julkaisut, kansainvälinen toiminta ja liikkuvuus esimerkiksi Cotutelle-

sopimuksen puitteissa; 

• Tutkimusympäristö, jonka arvioinnissa otetaan huomioon ohjaajan sitoumus ja 

väitöskirjatutkijan 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. Väitöskirjatutkijan työsuhteinen tehtävä on tarkoitettu 

tohtorintutkinnon neljän ensimmäisen vuoden rahoitustarpeen kattamiseksi. Hakijan 

tohtorintutkinnon tekemiseen saama muu rahoitus huomioidaan väitöskirjatutkijan 

työsuhteisen tehtävän pituutta määritettäessä. BGG on monitieteellinen ja pyrkii 

edistämään kaikkia tutkimusalojaan, mikä voidaan huomioida väitöskirjatutkijan 

työsuhteisia tehtäviä täytettäessä. 
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Valintapäätökset 

Tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani päättää tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeuden myöntämisestä hakijalle. Päätös pohjautuu tohtoriohjelman johtoryhmän 

esitykseen ja laitoksen lausuntoon. Työsuhteeseen ottamisesta päättää asianomaisen 

ainelaitoksen (Biologian laitoksen tai Maantieteen ja geologian laitoksen tai 

Biodiversiteettiyksikön) johtaja tohtoriohjelman johtoryhmän esityksestä. 

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti. Väitöskirjatutkijan 

työsuhteiseen tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelman www-

sivuilla (www.utu.fi/BGG) marraskuun 2022 loppuun mennessä. 

Hyväksytyn hakijan tulee ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta valintapäätöksessä 

annettujen ohjeiden mukaisesti viimeistään 15.12.2022 klo 15:00 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.  

Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää 

opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi 

todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä 

annettujen ohjeiden mukaisesti 3.3.2023 mennessä. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden 

mukaisia todistuksia annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. 

Linkki www-sivulle, josta löytyvät ohjeet todistusten toimittamiseen sekä maakohtaisiin 

vaatimuksiin.  

 

http://www.utu.fi/BGG
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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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.  

http://www.utu.fi/bgg
mailto:sci-docstudies@utu.fi
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Liite 1. Hakemuksen liitteet 

 

Täytä sähköinen hakulomake. Alla listatut liitteet toimitetaan osana sähköistä 

hakulomaketta, mikäli muuta ohjetta ei ole annettu. Liitteet toimitetaan pdf-muodossa. 

Liitteet A-F vaaditaan kaikilta hakijoilta. 

Mikäli sinulla ei vielä ole tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta BGG-tohtoriohjelmassa, Turun 

yliopistossa, vaaditaan kohtien A-F lisäksi liitteet G-I. 

Mikäli sinulla on jo tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa, Turun 

yliopistossa, vaaditaan kohtien A-F lisäksi liite J. 

 

A. Ansioluettelo  

Linkki tutkijan ansioluettelomalliin. Voit halutessasi laatia vapaamuotoisen 

ansioluettelon.  

 

B. Julkaisuluettelo  

Linkki julkaisuluettelomalliin.  

 

C. Tutkimussuunnitelma 

Tutkimussuunnitelman (korkeintaan 4 sivua sisältäen viitteet, fontti Times New 

Roman 12pt, marginaalit 2,5cm ja riviväli 1) tulee sisältää nimesi, väitöstutkimuksen 

aihe, kuvaus tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä, tarvittavasta infrastruktuurista 

tai muista resursseista sekä selvitys tutkimuksen nykytilasta ja aikataulusta. Mikäli 

tutkimussuunnitelman pituus ylittää enimmäispituuden, hakemustasi ei oteta 

huomioon. Kun liität tutkimussuunnitelman hakemukseesi, hyväksyt 

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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tutkimussuunnitelman tarkastamisen Turnitin Originality –järjestelmällä (sähköinen 

plagiaatintunnistusjärjestelmä). 

 

D. Motivaatiokirje 

Motivaatiokirje on yhden sivun mittainen vapaamuotoinen asiakirja, jossa kuvaat 

motivaatiotasi tohtoriopintoihin ja tutkimuksen tekemiseen. Jos sinulla on 

tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa tai Turun yliopiston toisessa 

tohtoriohjelmassa, sinun on esitettävä motivaatiokirjeessäsi peruste Turun 

yliopiston BGG-tohtoriohjelmaan siirtymiselle. Väitöskirjatutkijalla 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 

työsuhteen kesto Turun yliopistossa, väitöskirjatyön rahoitussuunnitelma (sekä 

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

vuonna 20xx). Ohjaaja lähettää lausunnon sähköpostilla koordinaattorille. 

Mikäli sinulla on tohtorintutkinnon opiskeluoikeus toisessa yliopistossa, 

tiedekunnassa tai tohtoriohjelmassa koskien samaa tutkimusaihetta, pyydetään 

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. 

 

F. Aiemman tutkinnon opintosuoritusote  

https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/TENK_suositus_tekijyys.pdf?_ga=2.157171826.878233269.1612361644-2094887492.1612361644%20
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i. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi 

korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen 

skannattu alkuperäinen opintosuoritusote, joiden nojalla haet tohtorintutkinnon 

opiskeluoikeutta.  

ii. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi 

korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  

• Skannattu alkuperäinen opintosuoritusote sillä kielellä, jolla tutkinto on 

suoritettu.  

• Jos opintosuoritusote ei ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielinen, tulee 

toimittaa lisäksi virallinen käännös joillakin näistä kielistä. Viralliseksi 

käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama 

käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen 

opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä 

Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.  

iii. Mikäli tutkintosi ei ole valmis hakuajan päättymiseen mennessä, niin sinun tulee 

toimittaa hakemuksen liitteenä ajantasainen skannattu opintosuoritusote 

valmistumassa olevasta tutkinnosta. 

 

G. Aiemman tutkinnon tutkintotodistus  

i. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintosi 

korkeakoulussa Suomessa, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen 

skannattu alkuperäinen tutkintotodistus sekä muut valintaperusteisiin liittyvät 

opintotodistukset, joiden nojalla haet tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta.  

ii. Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkinnon 

korkeakoulussa ulkomailla, tulee sinun liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:  

• Skannattu alkuperäinen tutkintotodistus sekä muut valintaperusteisiin liittyvät 

opintotodistukset sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu.  
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• Jos tutkintotodistus tai muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset eivät 

ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee sinun toimittaa lisäksi 

virallinen käännös joillakin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan 

tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän 

tekemä käännös.  

 

H. Todistus kielitaidosta  

Turun yliopistossa noudatetaan rehtorin päätöksessä (15.8.2019) määriteltyjä 

kielitaidon todentamisen tapoja. Linkki yliopiston tutkijakoulun kielitaitoa koskevaan 

www-sivuun. Sinun tulee tutustua huolella Turun yliopiston kielitaitoa koskevaan 

ohjeistukseen. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeushakemuksen liitteeksi tulee liittää 

Turun yliopiston hyväksymä kielitesti, mikäli ohjeistuksessa ei ole muuta mainittu. 

 

I. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma 

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

ohjaussuunnitelma lomake löytyy.  

 

J. Tohtorintutkinnon opiskeluoikeuden opintosuoritusote  

Mikäli sinulla on jo tohtorintutkinnon opiskeluoikeus BGG-tohtoriohjelmassa, Turun 

yliopistossa, niin sinun tulee liittää hakemukseen Peppi-järjestelmästä ladattava 

ajantasainen opintosuoritusote. 

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

