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LUT tohtorikoulun toimintaperiaatteet

Valintaprosessi ja valintakriteerit
•

Valintaprosessi on yhteneväinen koko yliopistossa.

•

Valintakriteerit ovat läpinäkyvät ja potentiaalisten hakijoiden saatavilla opiskelijoille
suunnatulla verkkosivustolla.

Ohjaus
•

Hyvä ohjaus tukee tohtoriopiskelijaa, sitoo hänet akateemiseen yhteisöön ja
edesauttaa väitöskirjojen ja tutkimuksen laatua.

•

Yliopisto järjestää ohjaajille suunnattua koulutusta vuosittain.

•

Tohtoriopiskelijalle määrätään vähintään kaksi ohjaajaa sekä tarvittaessa myös
ohjausryhmä. Vähintään kahden ohjaajan vaatimus koskee 1.1.2022 alkaen
jätettyjä jatko-opiskeluhakemuksia sekä tapauksia, joissa ohjausjärjestelyihin
tehdään muutoksia opintojen aikana.

•

Ohjaajavalinnoissa

kiinnitetään

huomioita

ohjausresurssien

saatavuuteen

ja

riittävään tutkimusalan tuntemukseen.
•

Ohjattavien määrää per ohjaaja seurataan (suositus enintään 10 opiskelija/ohjaaja).
Määrä yksinomaan ei kuitenkaan ole ratkaiseva, vaan ohjausprosessin sujuvuus.

•

Ohjaussuunnitelma on osa jatko-opintosuunnitelmaa, jonka jokainen hakija laatii
hakuvaiheessa yhdessä tulevien ohjaajiensa kanssa. Suunnitelmassa sovitaan
opiskelijan ja ohjaajan oikeuksista, velvollisuuksista sekä ohjaukseen liittyvistä
käytännön asioista.

•

Ohjaajat

välittävät

ohjattavilleen

tiedon

tutkimusprosessiin

liittyvistä

velvollisuuksista ja eettisistä menettelytavoista.
•

Ohjaajat ja opiskelija käyvät vähintään kaksi kertaa vuodessa ohjauskeskustelun,
jonka yhteydessä opiskelija esittää ajantasaisen opinto- ja tutkimussuunnitelman.
Keskustelussa

käydään

läpi

opiskelijan

eteneminen,

sovitaan

tavoitteista
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seuraavalle tarkastelujaksolle sekä sovitaan seuraavan tapaamisen ajankohta.
Ohjauskeskustelussa voidaan hyödyntää väitöskirjan arviointimatriisia.
•

Tohtoriohjelmat/schoolit

ilmoittavat

LUT-tohtorikouluun

ohjaajien

tulevasta

eläköitymisestä tai siirtymisestä muun työnantajan palvelukseen. Tämä tulee tehdä
ohjaajan vielä toimiessa LUTissa, jotta ohjauksen jatkuvuus voidaan taata uusin
ohjausjärjestelyin.

Opintojen seuranta ja tuki
•

Tohtoritutkinnon tavoitteellinen suoritusaika yliopistossa on neljä vuotta, jonka
mukaisesti opinnot aikataulutetaan.

•

1.1.2022 alkaen jatkotutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja
opintosuorituksia. Tohtoriohjelman vastuuhenkilö voi vastuuohjaajan esityksestä
päättää tästä pidemmästä voimassaolosta. Täydentävät opinnot eivät vanhene.

•

Osa-aikainen opiskelu on myös mahdollista. Siinä tapauksessa opinnot suunnitellaan
niin, että niiden yhteenlaskettu aika vastaa neljän vuoden kokopäiväistä opiskelua.
Suunnitelmassa tulee huomioida opintojen vanheneminen.

•

Opiskelija päivittää hakuvaiheessa laadittua jatko-opintosuunnitelmaansa opintojen
edetessä sekä ylläpitää henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa Sisussa. Lopullinen
opintojen tarkistaminen valmistumista varten tehdään LUT-tohtorikoulussa ennen
väitösprosessin käynnistämistä.

•

Jatko-opiskelijan katsotaan olevan passiivinen, mikäli jatko-opinnot ja tutkimustyö
eivät ole edenneet sovitusti tarkasteluajankohtaa edeltävän kahden vuoden aikana.
Ennen ohjaussuhteen aktivoimista ohjaaja voi edellyttää opiskelijalta päivitettyä
jatko-opintosuunnitelmaa aikataulutuksineen.

•

Tohtoriopiskelijoiden verkottumista tuetaan mm. järjestämällä yliopistossa kaikille
yhteisiä opintoja, työpajoja sekä tohtoriohjelmien kansallisen yhteistyön avulla.

•

Jatko-opiskelijoiden

kansainvälistymisen

tehostamiseksi

LUT-tohtorikoulu

suosittelee mm. yhteisjulkaisuja, yhteisohjausjärjestelyjä, opintojen suorittamista
partneriyliopistoissa sekä tutkijavierailuja.
•

Kaikki tohtoriopintoja koskeva hakijoiden ja opiskelijoiden ohjeistus on opiskelijoille
suunnatulla verkkosivustolla sekä suomeksi että englanniksi. Ohjaajien ohjeistus on
koottu LUTin intrasivustolle (osio Scientific research-Doctoral education).

•

LUT-tohtorikoulu tarjoaa opintopalvelut tohtoriopintoihin hakeutuville ja kaikille
tohtoriopiskelijoille. Tohtorikoulu toimii yhteistyössä schoolien johdon ja ohjaajien
kanssa sekä tuottaa tarvittavaa tietoa opintojen ja väitösprosessien seuraamisen
mahdollistamiseksi.
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Hyvä tieteellinen käytäntö
•

Yliopistossa on tarjolla tutkimusetiikan koulutusta opiskelijoille ja ohjaajille.

•

Hyvän

tieteellisen

käytännön

periaatteet

ja

esteellisyysasiat

huomioidaan

väitöskirjaprosessin kaikissa vaiheissa.
•

Ennen artikkelin kirjoittamista sovitaan periaatteet sille, miten yhteisartikkelin
kirjoittajat määräytyvät.

•

Aineistojen käytöstä ja avoimuudesta sovitaan yhdessä niiden tuottamiseen
osallistuneiden kanssa.

•

Ensisijainen vastuu väitöskirjan tekstistä, taulukoista, kuvista, lähdeviitteistä jne. on
väitöskirjan tekijällä.

•

Hyvän

tieteellisen

käytännön

loukkausepäilyiden

käsittelyssä

käytetään

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja
sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä.
•

Yliopistossa on nimetty tutkimusetiikan yhdyshenkilö, jonka puoleen voi kääntyä
myös tutkimuseettiseen ennakkoarviointiin/lausuntoon liittyen.

Palaute
•

LUT-tohtorikoulu kerää joka toinen vuosi tohtoriopiskelijoilta palautetta opinnoista
ja ohjauksesta.

•

Valmistumisen yhteydessä jokaisella tohtoriopiskelijalla on mahdollisuus antaa
palautetta tohtorikoulutuksesta ja LUTin palveluista.

•

Palautetta

saadaan

myös

tohtorikoulun

johtoryhmässä

jäseninä

olevien

tohtoriopiskelijoiden kautta.
•

Palautteet

ja

niiden

aiheuttamat

mahdolliset

toimenpiteet

käsitellään

LUT-

tohtorikoulun johtoryhmässä.
•

Ohjaukseen liittyvistä haasteista tulee keskustella ensin opiskelijan ja ohjaajien
kesken. Seuraavaksi asioita voidaan käsitellä tohtoriohjelman vastuuhenkilön ja
tarvittaessa dekaanin kanssa. Yliopistotasolla jatkotutkintokoulutuksesta vastaa
LUT-tohtorikoulun johtaja eli tutkimuksesta vastaava vararehtori.1

•

Mahdolliset opintoihin liittyvät viralliset oikaisupyynnöt ja valitukset käsitellään
LUTin tutkintosäännön mukaisesti.

1

Työsuhteeseen liittyvissä haasteissa ensimmäisenä kontaktina on esimies, sen jälkeen esimiehen

esimies ja tarvittaessa dekaani. Yliopistotasolla palvelussuhdeasioista vastaa henkilöstöjohtaja.
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Laadunhallinta
•

Yliopistossa on yhteiset väitöskirjoja koskevat ohjeet.

•

Kaikkien

väitöskirjojen

käsikirjoitukset

käsitellään

yliopiston

väitöskirjalautakunnassa ennen päätöstä esitarkastusprosessin aloittamisesta ja
esitarkastajien määräämistä yliopiston valintaperiaatteiden mukaisesti.
•

Tohtorikoulutusta

kokonaisuutena

laadunhallintajärjestelmän arviointia.

Jari Hämäläinen
Vararehtori, tutkimus ja innovaatiot

arvioidaan

osana

yliopiston

