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TOHTORINTUTKINNON OHJAUSSUUNNITELMA
Ohjaussuunnitelma liitetään tohtorintutkinnon opiskeluoikeushakemukseen. Hakemukseen kirjataan väitöskirjatyön ohjaaja/ohjaajat ja he antavat suostumuksensa ohjaukseen ja hakemuksen lähettämiseen allekirjoittamalla ohjaussuunnitelman. Asianomaisen tohtorikoulutusoppialan vastuuhenkilön kanssa tulee sopia väitöskirjatutkimuksen tekemisestä oppialan puitteissa. Kyseisen esimiehen suostumus vahvistetaan myös allekirjoituksella ohjaussuunnitelmassa.
1) Tarkoitus
Ohjaussuunnitelma tehdään tohtorikoulutettavan ja ohjaajan välillä. Se täydentää tohtorikoulutettavan jatkotutkintosuunnitelmaa ja tiedekunnan suosituksia jatko-opintojen ohjauskäytänteistä. Tällä suunnitelmalla ohjaaja ja ohjattava sitoutuvat työskentelemään yhteistyössä ja sovitussa aikataulussa (kuitenkin huomioiden lakisääteiset vapaat ja poissaolot) tavoitteenaan valmis tohtoritutkinto.
2) Sopijaosapuolet
Tohtorikoulutettava
Nimi, (opiskelijanumero TY:ssa) ja yhteystiedot (puh/s-posti/osoite):


UGIS-ohjaaja (= Ohjaaja, joka hoitaa asioinnin sähköisessä UGIS-portaalissa ja jolla on UTU-tunnus)
Nimi, asema ja yhteystiedot (puh/s-posti/osoite):


Ohjaaja
Nimi, asema ja yhteystiedot (puh/s-posti/osoite):


Ohjaaja
Nimi, asema ja yhteystiedot (puh/s-posti/osoite):


Ohjaajien välinen työnjako:



Tohtoriohjelman nimi:
3) Ohjaussuunnitelman sisältö
Tavoitetutkinto:

Jatkotutkimuksen aihe: 


Aloittamisajankohta (kk/vv):

Tutkimuksen arvioitu valmistumisaika: 

Tutkimuksen tekotapa: a) päätoimista, b) sivutoimista (arvio tutkimukseen käytettävissä olevasta ajasta)

Ohjaaja ja ohjattava tarkastavat vuosittain suunnitelman ajantasaisuuden seurantaryhmätapaamisen yhteydessä.
Ohjattavan vastuut
valmistautuu tapaamisiin huolellisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja
	tekee tohtorintutkintoaan ohjaajan tuella, mutta itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
	suorittaa vuosittain sovitun määrän tohtorintutkintoon sisällytettäviä opintoja
	vastaa oman tutkimustyönsä etenemisestä ja siitä, että tiedottaa ohjaajalleen tutkimuksen edistymisestä vähintään sovitun raportointitiheyden mukaisesti ja sovitulla tavalla
	tarkistaa jatko-opintosuunnitelman ja tutkimussuunnitelman ajantasaisuuden vähintään vuosittain
alustaa kerran vuodessa (tai muuten sovituin väliajoin) oman oppialan, tohtoriohjelman tai muun sopivan tahon tutkimusseminaarissa oman tutkimuksensa edistymisestä
tiedottaa ohjaajalle, seurantaryhmän jäsenille ja tiedekuntaan/tohtoriohjelmaan kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työskentelyoloihin, työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen
Ohjaajan vastuut
sitoutuu ohjaamaan tohtorikoulutettavan väitöskirjatutkimusta pitkäjänteisesti sen kaikissa vaiheissa ja noudattamaan sovittuja aikatauluja
	antaa palautetta säännöllisesti ja kohtuullisessa ajassa
perehdyttää ohjattavan akateemiseen työskentelyyn ja muuhun tieteelliseen pätevöitymiseen (esim. tieteellinen julkaiseminen, konferenssit, tutkijavaihto, eettiset periaatteet) liittyviin käytännön asioihin yhteisesti sovitulla tavalla
laatii tutkimukselle rahoitussuunnitelman yhdessä ohjattavan kanssa ja avustaa tohtorikoulutettavaa rahoituksen hakemisessa: välittää tietoa rahoitusmahdollisuuksista, niitä koskevista rahoitusehdoista ja antaa tarvittaessa puoltolausuntoja
huolehtii tohtorikoulutettavan perehdyttämisestä tutkimustyön yleisiin periaatteisiin koskien tutkimusprojektin aineiston ja tulosten omistus-, käyttö- ja julkaisuoikeuksia eri rahoitusmuodoissa sekä tutkimushankkeissa tuotettujen keksintöjen ja materiaalien oikeuksia ja patentteja
arvioi väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastuskelpoisuuden (yhdessä väitöskirjatyön seurantaryhmän kanssa)
tiedottaa ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin
4) Muuta sovittua ja huomioitavaa
Ohjaussuunnitelma raukeaa, mikäli opiskelija siirretään passiivirekisteriin.
Ohjattava ja ohjaaja perehtyvät lääketieteellisen tiedekunnan tieteellistä jatkokoulutusta koskeviin määräyksiin (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa" https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa).
Ongelmatilanteissa tohtorikoulutettavaa/ohjaajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti muihin seurantaryhmän jäseniin, tohtoriohjelmaan (koordinaattori tai johtaja) tai jos tilannetta ei saada selvitetyksi, viemään asia tiedekunnan tohtoritoimikunnan käsiteltäväksi.


Olemme neuvotelleet väitöskirjatyön aiheesta, jatko-opintojen sisällöstä, väitöskirjaprojektin toteuttamismahdollisuuksista ja tohtorintutkinnon opiskeluoikeushakemuksen muusta sisällöistä sekä laatineet ohjaussuunnitelman.



Pvm ___/___ 20___



______________________________	_______________________________
Tohtorikoulutettava			UGIS Ohjaaja



______________________________	_______________________________
Ohjaaja				Ohjaaja



Tohtorintutkinnon oppiala, jolla tohtorikoulutus suoritetaan:


_____________________________________________________________________




______________________________	_______________________________
Tohtorikoulutusoppialan		Nimenselvennys
vastuuhenkilön allekirjoitus


