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OHJAUSSUUNNITELMA TOHTORINTUTKINNON SUORITTAMISEEN TEKNILLISESSÄ TIEDEKUNNASSA 

 Teknologian tohtoriohjelma (DPT)	
 Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)
 Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

1. HENKILÖTIEDOT
Etunimet:                                                        
     
Sukunimi:
     
Syntymäaika:  
     
Sähköposti:                                                        
     
Puhelinnumero:
     

2. TUTKIMUSALA, TAVOITETUTKINTO JA LAITOS (valitse yksi alla olevista)
 Biokemia, FT, Bioteknologian laitos
 Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka, FT, Bioteknologian laitos 
 Elintarvikekemia, FT, Bioteknologian laitos
 Molekulaarinen kasvibiologia, FT, Bioteknologian laitos
 Biotekniikka, TkT, Bioteknologian laitos
 Elintarvikekehitys, TkT, Bioteknologian laitos
 Kestävät biotekniset prosessit, TkT, Bioteknologian laitos
 Konetekniikka, TkT, Kone- ja materiaalitekniikan laitos
 Materiaalitekniikka, TkT, Kone- ja materiaalitekniikan laitos
 Tuotantotalous, TkT, Kone- ja materiaalitekniikan laitos
 Tietotekniikka, TkT, Tietotekniikan laitos
 Tietojenkäsittelytiede, FT, Tietotekniikan laitos
 Fonetiikka, FT, Tietotekniikan laitos

3. VÄITÖSKIRJAN SUUNNITELTU OTSIKKO
     

4. OHJAUSSUUNNITELMA
Väitöskirjatutkija, ohjaajat ja valvoja laativat ohjaussuunnitelman. Tällä suunnitelmalla ohjaajat ja väitöskirjatutkija sitoutuvat yhteistyöhön tavoitteena tohtorin tutkinto sovitun aikataulun mukaisesti. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Jos väitöskirjatutkija siirtyy passiivireksiteriin, niin ohjaussuunnitelma raukeaa. 

OHJAAJAT
Väitöskirjatutkijalla tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa, joista toinen on dosentti tai professori. Yhden nimettävistä ohjaajista tulee olla työsuhteessa Turun yliopistoon tai hänen tulee olla Turun yliopiston dosentti. 
Vain perustellusta syystä ja erillisestä hakemuksesta voidaan hyväksyä vain yksi ohjaaja. Kaikilla ohjaajilla tulee olla tohtorin tutkinto. Jos pääohjaajalla ei ole UTU-käyttäjätunnusta, niin määrittele ohjaajan rooleissa ja vastuissa kuka ohjaajista on UGIS-ohjaaja (=Ohjaaja, jolla on utu-käyttäjätunnus ja joka on vastuullinen UGIS-portaalissa tapahtuvasta kommentoinnista kuten aktiivisuuden/passiivisuuden kommentointi).

Pääohjaaja:
Nimi:               
     
Titteli (Prof./Dos./Toht.)  
     
Affiliaatio:
     
Sähköposti:               
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa
     


Muut ohjaajat:
Nimi:               
     
Titteli (Prof./Dos./Toht.):  
     
Affiliaatio:
     
Sähköposti:               
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa
     

Nimi:               
     
Titteli (Prof./Dos./Toht.):  
     
Affiliation:
     
Sähköposti:               
     
Rooli ja vastuut ohjauksessa
     

VALVOJA
Nimi:               
     
Titteli   
     
Sähköposti:               
     

SEURANTARYHMÄ:                 Kyllä	 Ei         
Seurantaryhmän jäsenet:
Titteli/tehtävä:
Sähköposti:
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aikataulusuunnitelma
Aloitusaika        
Arvioitu valmistumisajankohta:        
Työskentelytapa:        kokopäiväinen                                         osa-aikainen

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

Muut sovitus asiat:
Esimerkiksi: tulosten ja tuotetun/kerätyn materiaalin käyttöoikeudet ja –tavat tutkimusprojekteissa, ulkopuolisten aineistojen käyttölupien hakeminen ja käyttöoikeus, julkaisemisen periaatteet, tekijöiden nimet ja nimien järjestys julkaisuissa, tutkimusprojekteissa syntyneiden innovaatioiden käyttöoikeudet ja patentit 
     

Väitöskirjatutkijan vastuut:
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 työskentelyoloihin, 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,
hyväksyä tarvittaessa opintosuunnitelman vuosittainen päivitys,
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,
	huolehtia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden esittelemisestä väitöskirjatutkijalle (https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk) 

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.


5. OPINTOSUUNNITELMA 
Kuvaa alla olevaan taulukkoon henkilökohtainen opintosuunnitelmasi. Keskustele ohjaajasi kanssa opintosuunnitelmasi yksityiskohdista. Katso oman tohtoriohjelmasi yksityiskohtaiset vaatimukset opinto-oppaasta ja noudata niitä suunnitelmassasi. 
Linkki tohtoriohjelmien opetussuunnitelmiin: https://opas.peppi.utu.fi/fi/tohtorikoulutus-ja-muu-jatko-opiskelu/14003?period=2022-2024" https://opas.peppi.utu.fi/fi/tohtorikoulutus-ja-muu-jatko-opiskelu/14003?period=2022-2024
Linkki Turun yliopiston tutkijakoulun järjestämään yleiskoulutustarjontaan: https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/90830?period=2022-2024. 
Voit löytää sopivia kursseja opintoihisi maisteriohjelmien opetustarjonnasta. Linkki Turun yliopiston maisteriohjelmien kursseihin: https://opas.peppi.utu.fi/fi/maisteriohjelmat/22230?period=2022-2024. 

TUTKIMUSALAN OPINNOT
15-30 ECTS
Suoritukset voivat olla kursseja, tieteellisiä työpajoja (workshop), kesäkouluja tms. Soveltuvia kursseja voi hakea Turun yliopiston laitosten kurssitarjonnasta. Myös muualla suoritettuja opintoja hyväksytään.









TUTKIMUSALAA TUKEVAT OPINNOT
0-10 ECTS
Sivuaineen opintojen tulee tukea pääaineen opintoja. Opintosuorituksia saa myös sellaisesta toiminnasta, jonka voidaan katsoa kehittävän opiskelijaa tieteentekijänä. 







LIIKKUVUUTTA JA TUTKIJANURAA TUKEVAT OPINNOT
2-10 ECTS
Suulliset/posteri esitykset kansainvälisissä tai kansallisissa konferensseissa





YLEISET ASIANTUNTIJUUTTA KEHITTÄVÄT OPINNOT Filosofian tohtorin tutkinnossa
4-10 ECTS
Pakollinen kurssi: Ethics of Academic Research 2 ECTS, 
2 ECTS
Lisäksi muita asiantuntijuutta kehittäviä opintoja väh. 2 op.





TAI (Ei TKT ohjelmassa)

YLEISET ASIANTUNTIJUUTTA KEHITTÄVÄT OPINNOT Tekniikan tohtorin tutkinnossa 
5-10 ECTS
Pakollinen kurssi: Ethics of Academic Research 2 ECTS, 
2 ECTS
Vähintään 3 ECTS ura- ja työelämätaitoja, yrittäjyystaitoja, projektinhallintaa.





YHTEENSÄ
40 ECTS


6. ALLEKIRJOITUKSET
Päivämäärä:      


Hakijan allekirjoitus

Olen tietoinen valvojan velvollisuuksista ja vakuutan, että tutkimussuunnitelma on realistinen ja se on mahdollista toteuttaa laitoksella suunnitellun aikataulun mukaisesti.
Päivämäärä:        


Valvojan allekirjoitus

Olen tietoinen ohjaajan velvollisuuksista





     
     
     
Pääohjaaja
Ohjaaja
Ohjaaja



