
TURUN YLIOPISTO, LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA/UNIVERSITY OF TURKU, FACULTY OF MEDICINE 

HAKEMUS JATKO-OPINTOKOKONAISUUDEN HYVÄKSYMISEKSI FILOSOFIAN TOHTORIN 

TUTKINTOON (60 op)     HUOM! Käytössä 1.1.2013 lukien tohtoritutkinnon opinto-oikeuden saaneilla

APPLICATION TO GET THE COMPLETED POSTGRADUATE STUDIES APPROVED INTO 
DOCTORAL DEGREE OF PHILOSOPHY (60 credits)
NOTE! Concerning doctoral candidates who have got their study right from January 1st 2013 onwords

HAKIJAN NIMI/NAME OF THE APPLICANT:  _______________________________________________________________

Olen tohtorikoulutettava seuraavassa  tohtoriohjelmassa/I am doctoral candidate in the following doctoral programme (X)

Kansallinen suun terveystieteiden tohtoriohjelma-FINDOS Turku/Finnish Doctoral 
Program in Oral Sciences-FINDOS Turku

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP) / Drug Research Doctoral Programme (DRDP)

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT) / Doctoral Programme in Clinical Research (DPCR)

Molekyylilääketieteen tohtoriohjelma (TuDMM) / Turku Doctoral Programme of Molecular Medicine, TuDMM 

1.)  YLEISKOULUTUS/GENERAL STUDIES (12-30 OP/CREDITS) 

      Yleisiä tutkimusmenetelmiä käsittelevä pakollinen osa 2 op (Lääketieteen tieteenteoria)

 A obligatory part dealing with general methods 2 credits (Philosophy and Theory of Medicine)

 OPINTOREKISTERISSÄ OLEVAT OPINNOT/STUDY ATTAINMENTS IN THE STUDY RECORD

op/creditsyhteensä/total 

2.)  TIETEENALAKOHTAINEN KOULUTUS/DISCIPLINE-SPECIFIC STUDIES (30-48 op/credits)
 OPINTOREKISTERISSÄ OLEVAT OPINNOT/STUDY ATTAINMENTS IN THE STUDY RECORD

yhteensä/total op/credits
3.)  TÄSSÄ HAKEMUKSESSA HYVÄKSYTTÄVIKSI ESITETYT OPINNOT (Eivät vielä opintorekisterissä)/ 

 STUDY ATTAINMENTS TO BE APPROVED IN THIS APPLICATION (Not yet in the study record) 
op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits

op/ 
credits



op/    
credits

YHTEENSÄ/TOTAL
op/    
credits

LIITTEET/ENCLOSURES

* Opintosuoritusrekisteriote/Study attainment

* Jäljennökset kurssi-ja koulutustodistuksista/Copies of certificate of attendance or other documentation

Päiväys/Tohtorikoulutettavan allekirjoitus/nimen selvennys
Date/Signature of the doctoral candidate/name clarification

Päiväys/Ohjaajan allekirjoitus/nimen selvennys
Date/Signature of the Supervisor/name clarification

Huom! Lomake palautetaan omaan tohtoriohjelmaan/NB! Return the form to your doctoral programme

TOHTORIOHJELMAN KÄSITTELY/THE PROCESSING OF THE DOCTORAL PROGRAMME

Hakemusta puollettu/ Application  recommended                                        Opintopisteet/Credits

Päiväys / Date:

Koordinaattorin allekirjoitus / Signature of the coordinator of the doctoral programme 

Tohtoriohjelman johtajan allekirjoitus / Signature of the director of the doctoral programme 
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