UEF// Terveystieteiden tiedekunta

OHJAUSASIAKIRJA, TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS
Terveystieteiden tiedekunnan kaikki tohtoriohjelmat ovat hyväksyneet jatko-opiskelijan ja ohjaajan
tehtävistä ja vastuista seuraavaa:
Jatko-opiskelijan tehtävänä on
1. sitoutua tutkimussuunnitelman mukaiseen pitkäjänteiseen tutkimustehtävään ja huolehtia
tutkimussuunnitelman päivittämisestä yhdessä ohjaajan/ohjaajiensa kanssa;
2. sitoutua jatko-opintojen suorittamiseen tutkimusaiheen, tutkinnon tieteellisten tavoitteiden ja
henkilökohtaisten tavoitteiden, esim. uratavoitteiden, pohjalta laaditun henkilökohtaisen jatkoopintosuunnitelman mukaisesti ja huolehtia sen päivittämisestä yhdessä ohjaajan/ohjaajiensa kanssa;
3. hyödyntää ohjausta: viestiä tutkimusprosessin etenemisestä ja raportoida siitä ohjaajalle säännöllisesti
yhteisesti sovittujen käytänteiden mukaan, ottaa vastaan palautetta sekä antaa palautetta ohjauksesta ja
opintojen järjestämisestä;
4. tehdä työtään ja laatia opinnäyte hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen;
5. huolehtia lukuvuosittaisesta ilmoittautumisesta yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi, vastata
aktiivisesti
yliopiston/tiedekunnan/tohtoriohjelman
jatko-opintojen
etenemistä
koskeviin
raportointipyyntöihin, huolehtia väittelyluvan hakemisesta, väitöskirjan julkaisemisesta ja
tutkintotodistuksen hakemisesta.
Ohjaajan tehtävänä on
1. sitoutua pitkäjänteiseen ja säännölliseen ohjaustyöhön ja ohjattavan tutkimustyön edistämiseen sekä
auttaa opiskelijaa jäsentämään tutkimustyön eri vaiheita;
2. perehdyttää opiskelija tutkimusaiheeseen liittyviin tieteenalan teoreettisiin ja metodisiin
ydinkysymyksiin, tieteen tekemisen eettisiin kysymyksiin ja hyvään tieteelliseen käytäntöön;
3. huolehtia yhdessä jatko-opiskelijan kanssa tutkimussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman
päivittämisestä huomioiden, että ne vastaavat tutkinnon ja opintojen tieteellisiä tavoitteita ja opiskelijan
urasuunnitelmia ja että tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot ovat suoritettavissa neljän vuoden
tavoiteajassa päätoimisesti työskennellen;
4. antaa opiskelijalle palautetta, seurata ja tukea opiskelijan jatko-opintojen edistymistä sekä edistää jatkoopiskelijan kiinnittymistä tiedeyhteisöön ja tukea jatko-opiskelijaa tutkimustyöhön kiinteästi liittyvissä
käytänteissä (esim. tieteelliset kokoukset, julkaiseminen, rahoituksen hakeminen);
5. huolehtia ohjauksen jatkuvuudesta mahdollisissa muutostilanteissa;
6. huolehtia siitä, että tutkimus täyttää kyseessä olevalta opinnäytteeltä vaadittavat sisällölliset ja
muodolliset kriteerit ennen kuin se jätetään tarkastukseen tai esitarkastukseen.
Olemme yhdessä keskustellen käyneet __/__ ____ läpi opiskelijan ja ohjaajan tehtävät sekä sopineet
ohjauskäytänteistä ja ohjaajien keskinäisistä rooleista jatko-opintojen ohjauksessa.
Jatko-opiskelija (allekirjoitus ja nimen selvennys)

Pääohjaaja (allekirjoitus ja nimen selvennys)

______________________________________

_________________________________________

Muut ohjaajat (allekirjoitus ja nimen selvennys)
__________________________

__________________________

__________________________

Kopio allekirjoitetusta lomakkeesta tulee toimittaa terveystieteiden tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen 3 kk:n kuluessa siitä, kun
opiskelija on saanut jatko-opinto-oikeuden terveystieteiden tiedekunnassa.

