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TOHTORINTUTKINNON OHJAUSUUNNITELMA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISSÄ TIEDEKUNNASSA - Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

HAKIJAN PERUSTIEDOT

Etunimet:
     
Sukunimi:
     
Syntymäaika:
     
Sähköpostiosoite:
     
Puhelinnumero:
     

TUTKIMUSALA, TAVOITETUTKINTO JA LAITOS / YKSIKKÖ (Valitse listalta yksi vaihtoehto)

 Biologia (FT, Biologian laitos)
 Ympäristötiede (FT, Biologian laitos)
 Biodiversiteettitutkimus (FT, Biodiversiteettiyksikkö)
 Maantiede (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Luonnonmaantiede (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Ihmismaantiede (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Geoinformatiikka (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Talousmaantiede (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Geologia (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Geologia ja mineralogia (FT, Maantieteen ja geologian laitos)
 Maaperägeologia (FT, Maantieteen ja geologian laitos)

VÄITÖSKIRJAN AIHE TAI ALUSTAVA OTSIKKO

     


OHJAUSSUUNNITELMA

Ohjaussuunnitelmassa väitöskirjatutkija ja ohjaajat sitoutuvat työskentelemään yhteistyössä ja sovitussa aikataulussa tavoitteenaan valmis tohtorin tutkinto. Ohjaussuunnitelma voidaan päivittää tarvittaessa. Ohjaussuunnitelma raukeaa, mikäli väitöskirjatutkijan opiskeluoikeus siirretään passiivirekisteriin. 

OHJAAJAT 
Väitöskirjatutkijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa. Vastuuohjaajan tulee olla joko professori, apulaisprofessori tai dosentti ja lähtökohtaisesti työsuhteessa Turun yliopistoon. Muiden ohjaajien tulee olla tohtorintutkinnon suorittaneita.  

Vastuuohjaaja (pakollinen):
Nimi:
     
Asema tai titteli (Professori/Apulaisprofessori/ Dosentti):
     
Kotiorganisaatio:
     
Sähköposti:
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa:
     

Ohjaaja (pakollinen):
Nimi:
     
Asema tai titteli (Professori/Apulaisprofessori Dosentti/Tohtori):
     
Kotiorganisaatio:
     
Sähköposti:
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa:
     


Ohjaaja (vapaaehtoinen):
Nimi:
     
Asema tai titteli (Professori/Apulaisprofessori Dosentti/Tohtori):
      
Kotiorganisaatio:
     
Sähköposti:
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa:
     


VALVOJA (pakollinen):
Valvojana toimii kyseiseen laitokseen / yksikköön työsuhteessa oleva professori (katso kohta 2. Tavoitetutkinto). Poikkeustapauksessa, jos sopivaa professoria ei ole käytettävissä, niin valvojaksi voidaan nimittää tenure track –polulla tasolla kaksi oleva apulaisprofessori. Emeritusprofessoria ei nimitetä eläköitymisen jälkeen valvojiksi. Valvoja voi toimia väitöskirjatutkijan ohjaajana. 
Nimi:
     
Asema tai titteli (Professori):
      
Kotiorganisaatio:
     
Sähköposti:
     

SEURANTARYHMÄ:  Kyllä  Ei         
Väitöskirjatutkijoille voidaan nimittää seurantaryhmä. Seurantaryhmä on väitöskirjatutkijan tutkimusaiheeseen perehtynyt ryhmä, joka kokoontuu väitöskirjatutkijan aloitteesta vähintään kerran vuodessa. Väitöskirjatutkijalta edellytetään, että hän tulee seurantaryhmän kokouksiin valmistautuneena ja esittelee ryhmälle omaa tutkimustaan ja sen edistymistä.
Seurantaryhmän jäsenten nimet:
Asema tai titteli:
Sähköposti:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Väitöskirjatyön aikataulusuunnitelma:
Aloituspäivämäärä:
     
Arvioitu valmistumisajankohta:
     
Tutkimuksen tekotapa:
Päätoiminen	 Sivutoiminen

Sovittu raportointi- ja tapaamistiheys sekä tapa, jolla väitöskirjatutkija raportoi tutkimustyön edistymisestä:
     

Muuta sovittua ja huomioitavaa:
Esimerkiksi: Tulosten ja tuotetun/kerätyn materiaalin käyttöoikeudet ja -tavat tutkimushankkeissa. Yhteiskirjoittamisen ja -julkaisemisen periaatteet, tekijöiden nimet ja nimien järjestys julkaisuissa. Tutkimusprojekteissa syntyneiden innovaatioiden käyttöoikeudet ja patentit. 
     

Väitöskirjatutkijan vastuut määritellään seuraavasti:

Väitöskirjatutkija on esisijaisesti vastuussa väitöskirjatyönsä etenemisestä. 
	Väitöskirjatutkija valmistautuu tapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja.

Väitöskirjatutkija tekee jatko-opintonsa ohjaajan tuella, mutta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
Väitöskirjatutkija suorittaa vuosittain sovitun määrän jatko-opintokursseja ja huolehtii niiden rekisteröinnistä.
Väitöskirjatutkija vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että tiedottaa ohjaajalleen ja tohtoriohjelmalleen tutkimuksen edistymisestä vähintään sovitun raportointitiheyden mukaisesti ja sovitulla tavalla.
Väitöskirjatutkija tiedottaa ohjaajalle ja valvojalle (sekä seurantaryhmän jäsenille) kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työskentelyyn, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.
Väitöskirjatutkija palauttaa vuosittain seurantaraportin tohtoriohjelman edellyttämällä tavalla.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu mm:
ohjata väitöskirjatutkijaa jatko-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa,
ohjata väitöskirjatutkijaa tutkimustyön suunnittelussa ja suorittamisessa sekä väitöskirjan laatimisessa,
seurata ohjaussuunnitelman mukaisesti tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä,
auttaa väitöskirjatutkijaa saamaan yhteyksiä muihin saman alan tutkijoihin ja tutkimuksen soveltajiin,
avustaa väitöskirjatutkijaa rahoituksen hakemisessa välittämällä tietoa rahoitusmahdollisuuksista,
pääohjaajan tulee antaa lausunto väitöskirjatutkijan aktiivisuudesta vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä,
käydä väitöskirjatutkijan kanssa vuosittain kehitys- ja urasuunnittelukeskustelu,
huolehtia, että vieraskieliselle väitöskirjalle tehdään tarvittaessa kieliasun tarkistus,
vastata väitöskirjatutkimuksen tarkastamisesta yliopiston hyväksymällä plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Valvojan tehtävänä on:
seurata vuosittain tutkimustyön ja jatko-opintojen etenemistä yhteistyössä ohjaajan kanssa
vastata suoritettavan tutkinnon tieteellisestä tasosta
vastata opiskelun edellytysten turvaamisesta
esittää mahdollisen seurantaryhmän perustamista
hyväksyä väitöskirjatutkijan ensimmäinen henkilökohtainen opintosuunnitelma sekä jatko-opintojen loppukokonaisuusanomus. Valvoja vastaa siitä, että väitöskirjatutkija saavuttaa tieteellisen jatkotutkinnon osaamistavoitteet jatko-opinnoilla ja väitöskirjatyöskentelyllä.
varmistaa, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta
tehdä esitys väitöskirjan esitarkastajiksi, vastaväittäjäksi ja kustokseksi,
toimittaa tiedekunnalle ohjaajan, valvojan ja väitöskirjatutkijan hyväksymä lausunto, josta käy ilmi tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan väitöskirjan toteutuksessa. Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toiseen väitöskirjaan suunnitellaan.
varmistaa, että väitöskirjan lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tiedekuntaan samalla, kun työlle esitetään nimitettäväksi esitarkastajia,
varmistaa että väitöskirjan lopulliseksi tarkoitettu versio toimitetaan tarkastajille heti tarkastajien määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
varmistaa, että väitöskirja toimitetaan vastaväittäjälle välittömästi vastaväittäjän määräämisen jälkeen väitöskirjatutkijan, ohjaajan tai valvojan toimesta,
auttaa selvittämään mahdollisia ristiriitatilanteita ohjauksessa.

ALUSTAVA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

Hakija laatii ohjaajiensa kanssa yhteistyössä 40 opintopisteen henkilökohtaisen opintosuunnitelman jatko-opintoja varten. Opintosuunnitelman tulee noudattaa tohtoriohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa. 
Linkki BGG:n opetussuunnitelmaan: https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/89279?period=2022-2024. 
Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun järjestämään yleiskoulutustarjontaan: https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/90830?period=2022-2024. 
Linkki Turun yliopiston maisteriohjelmien kursseihin: https://opas.peppi.utu.fi/fi/maisteriohjelmat/22230?period=2022-2024. 
Alla olevassa taulukossa on BGG opetussuunnitelman pohja, johon voit täyttää suunnittelemasi opinnot.  

TUTKIMUSAIHETTA TUKEVAT OPINNOT
20-34 op

-          Jatko-opintokurssit, 2–23 op
-          Tieteellinen kirjallisuus, 0–10 op
-          Seminaarit ja tohtoriohjelmapäivät, 2–10 op
-          Opetuskokemus, 0–10 op
-          Tieteellinen julkaisu, joka ei ole väitöskirjan osa, 0–4 op
-          Menetelmäopinnot, 0–8 op









LIIKKUVUUTTA JA TUTKIJANURAA TUKEVAT OPINNOT
2-10 op

-          Tieteelliset konferenssit, 2–10 op
-          Tutkimusvierailu, 0–4 op
-          Asiantuntijaharjoittelu, 0–6 op




YLEISET ASIANTUNTIJUUTTA KEHITTÄVÄT OPINNOT
4-10 op

-          Tutkimusetiikka (kaikille pakollinen), 2 op
-          Tieteen popularisointi, 0–4 op
-          Kieli- ja viestintäopinnot, 0–8 op
-          Yliopistopedagogiikka, 0–8 op
-          Ura- ja työelämäopinnot, 0–6 op
-          Laitostason aktiivisuus, 0-5 op
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YHTEENSÄ
40

ALLEKIRJOITUKSET

HAKIJA:
Päivämäärä:        


Hakijan allekirjoitus

VALVOJA:
Minä, valvoja, olen tietoinen väitöskirjatyön valvojan tehtävistä (sivu 3) ja vakuutan, että tutkimussuunnitelma on realistinen ja tutkimus voidaan suorittaa edustamallani laitoksella. 
Päivämäärä:        


Valvojan allekirjoitus

OHJAAJAT:
Olen tietoinen ohjaajan tehtävistä (sivu 3). 





     
     
     
Vastuuohjaaja
Ohjaaja
Ohjaaja


