FILOSOFIAN TOHTORIOPINNOT (scroll down for English)
(i) Kaksi seminaaria
FILY6006 (5 op)
FILY6014 (5 op)

(ii) Filosofian oppiaineessa kaikille pakolliseen kirjallisuuskuulusteluun (yhteensä 15 op) kuuluvat
seuraavat teokset:
1) Greco & Sosa (eds.): Blackwell Guide to Epistemology (5 op), UGSY0004
2) Gale (ed.): Blackwell Guide to Metaphysics (5 op), UGSY0008
3) Singer (ed.): A Companion to Ethics (5 op), UGSY0009
Lisäksi UGSY0010 Kirjatentti I, 1-5 op. Kirjatentin tohtorikoulutettava sopii ohjaajana kanssa.
(iii) Valinnaiset opinnot
Ehdotuksia jatko-opintoihin sisällytettävistä opinnoista:
JULKAISUT:
Monografia
Tieteellinen artikkeli
Tieteellinen katsaus
Luku/artikkeli kirjassa/antologiassa
Avaus/puheenvuoro tieteellisessä julkaisussa
Sanomalehtiartikkeli
Kirjoitus verkkolehdessä
Working paper
MUUT:
Opetus
Seminaarit
Tutkijakoulu suosittaa verkostoitumista ja liikkuvuutta osana tohtoriopintoja:
Kotimaiset ja ulkomaiset jatkokoulutus- ja erikoiskurssit: opintopisteet kurssiohjelman ja
osallistumisen mukaan.
Kansallisessa kokouksessa esitetty posteri ja suullinen esitys.
Kansainvälisessä kokouksessa esitetty posteri ja suullinen esitys.
Tieteellinen työskentely, opintomatkat ja menetelmäkoulutus kotimaisessa/ulkomaisessa
korkeakoulussa/tutkimuslaitoksessa. Työskentely omassa yksikössä.
(iv) Väitöskirja
Monografia tai artikkeliväitöskirja, jossa on vähintään 3 artikkelia, jotka on hyväksytty
vertaisarvioituihin julkaisuihin

DOCTORAL STUDIES IN PHILOSOPHY
(i) Two seminars
FILY6006 (5 ECTS)
FILY6014 (5 ECTS)
(ii) Obligatory book exams (altogether 15 ECTS) for all doctoral students in Philosophy discipline:
1) Greco & Sosa (eds.): Blackwell Guide to Epistemology (5 ECTS), UGSY0004
2) Gale (ed.): Blackwell Guide to Metaphysics (5 ECTS), UGSY0008
3) Singer (ed.): A Companion to Ethics (5 ECTS), UGSY0009
In addition, UGSY0010 Book exam, 1-5 ECTS. Book exam needs to be agreed with supervisor

(iii) Optional Studies
Proposals for studies to be included to doctoral studies:
PUBLICATIONS:
Monography
Scientific article
Scientific review
Chapter/article in book/anthology
Foreword/review in scientific publication
Newspaper article
Review in web journal
Working paper
ELSE:
Teaching
Seminars
Based on recommendation by the Graduate School doctoral student are encouraged to mobility.
Networking and mobility (credits to be agreed with supervisor)
Domestic and international postgraduate training and courses. Credits according to a programme of
the course
Domestic and international scientific conferences: poster in domestic conference and presented paper,
poster in international conference and presented paper
Scientific working period, training and study trip in domestic/international university/research
institution
(iv) Dissertation
Monography or article-based dissertation, which includes at least 3 articles accepted in peer reviewed
publications

