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Viite (Rehtorin päätös Dnro 188/41/2021) 

 

Tohtoriohjelmakokonaisuuden muutos, toimintansa päättävien tohtoriohjelmien 
tohtorikoulutettavat 

 
Rehtori on päättänyt, että Turun yliopiston tohtoriohjelmakokonaisuus muuttuu. 
Seuraavat tohtoriohjelmat eivät jatka vuoden 2021 jälkeen.  
 
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 
Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 
 
Kyseisissä tohtoriohjelmissa tohtorintutkintoaan suorittavat tohtorikoulutettavat 
siirretään tällä päätöksellä 1.1.2022 lukien uuden tohtoriohjelmakokonaisuuden 
tohtoriohjelmiin seuraavasti:  
 
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelman (DPMLS) kaikki 
tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian tohtoriohjelmaan (DPT). 
  
Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelman (PCS) koulutettavista 
fysiikkaa, kemiaa, materiaalitiedettä, teoreettista fysiikkaa tai tähtitiedettä 
pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Eksaktien tieteiden 
tohtoriohjelmaan (EXACTUS). Materiaalitekniikkaa pääaineenaan opiskelevat 
tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian tohtoriohjelmaan (DPT).  
 
Matemaattis-tietoteknisen tohtoriohjelman (MATTI) matematiikkaa, sovellettua 
matematiikkaa tai tilastotiedettä pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat 
siirretään Eksaktien tieteiden tohtoriohjelmaan (EXACTUS). Kaikki muut 
ohjelman tohtorikoulutettavat eli fonetiikkaa, konetekniikkaa, 
tietojenkäsittelytieteitä, tieto- ja viestintätekniikkaa tai tietojärjestelmätiedettä 
pääaineenaan opiskelevat tohtorikoulutettavat siirretään Teknologian 
tohtoriohjelmaan (DPT). 
    
Tiedekuntien johtokunnat käsittelevät touko–kesäkuun 2021 kokouksissaan 
tiedekunnan uusien tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat ja päättävät samalla 
mahdollisesti tarvittavasta siirtymäajasta vanhasta opetussuunnitelmasta 
uuteen siirryttäessä.  
 
Halutessaan tohtorikoulutettavat voivat hakea syksyn 2021 haussa johonkin 
toiseen Turun yliopistossa vuonna 2022 toimivaan tohtoriohjelmaan.  
 
 
Allekirjoitukset 
  
 
   

  Tapio Salakoski  Jaakko Järvi  Markus Granlund 
  Dekaani  Dekaani  Dekaani 

Matemaattis-  Teknillinen tiedekunta Turun kauppakorkeakoulu 
luonnontieteellinen    
tiedekunta 

 
 

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UTUsign-järjestelmällä / This document has been electronically signed with UTUsign
Lopettavat tohtoriohjelmat.pdf / 1213313113123121131343280231010148648971066-65a034c925039ef4c053c82a96a37db3caa9fd7ceddcca18575881e4d3705451 / sivu/page 1(4)

http://www.utu.fi/


 

Turun yliopisto 

20014 Turun yliopisto 
Puhelin 029 450 5000 utu.fi 

 

Dekaanien päätös 2 (2) 
  
  
    

  Sanna Ranto    Jukka Tuominen 
  Koulutuspäällikkö   Koordinaattori 
 
 
Jakelu  Tohtorikoulutettavat, ohjaajat ja valvojat tohtoriohjelmissa: 

Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS) 
Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI) 
Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS) 
 
 

Tiedoksi  UTUGS, opintorekisteri 
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Tapio Salakoski
professori
Turun yliopisto
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
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Jaakko Järvi
professori
Turun yliopisto
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
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Markus Granlund
professori
Turun yliopisto
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)
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Sanna Ranto
koulutuspäällikkö
Turun yliopisto
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
Two-factor person identification (E-mail and SMS identification)

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UTUsign-järjestelmällä / This document has been electronically signed with UTUsign
Lopettavat tohtoriohjelmat.pdf / 1213313113123121131343280231010148648971066-65a034c925039ef4c053c82a96a37db3caa9fd7ceddcca18575881e4d3705451 / sivu/page 3(4)



Päiväys / Date:   26.05.2021 12:40:17

Jukka Tuominen
koordinaattori
Turun yliopisto
Kaksiosainen henkilötunnistus (Sähköposti- ja puhelintunnistus)
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