Väitösviestintä
Hyvä väittelijä! Yliopiston viestintäpalvelut hoitaa väitöstilaisuuksista viestimisen. Sisällössä
tarvitsemme kuitenkin väittelijän apua. Tarvitsemme seuraavia tietoja 1,5 viikkoa ennen
väitöstilaisuutta. Väitöstiedot laitetaan LUTin sisäiseen intraan sekä ulkoiselle internetsivulle.
Tiedot voi lähettää sähköpostitse: jutta.luostarinen@lut.fi
Kaikista väitöskirjoista ei tehdä ulkoista tiedotetta tiedotusvälineille, vaan LUTin viestinnän
asiantuntija Jutta Luostarinen arvioi, tehdäänkö väitöksestä tiedote.
Väittelijän tulee lähettää lyhyt kappale, jossa on tiivistetysti kerrottu väitöskirjan aihe, tulokset ja
niiden merkitys ja vastaus siihen miten tutkimus/sen tulokset palvelevat suurta yleisöä
(kansantajuinen, ei tieteellinen, vältettävä vieraita termejä). Sen perusteella viestinnän
asiantuntija päättää, tehdäänkö väitöskirjan aiheesta tiedote. Jos tiedote tehdään, asiantuntija
erikseen pyytää väittelijää tekemään tiedoteluonnoksen, jonka pituus on max. yksi A 4-arkki.
Jokaiselta väittelijältä tarvitsemme myös seuraavat tiedot:
Väitöstiedot intran tapahtumiin
DI N.N:n väitöstilaisuus
Diplomi-insinööri N.N:n väitöksen ala kuuluva väitöskirja nimi englanniksi (nimi suomeksi,
mahdollisimman lyhyt) tarkastetaan pp.kk.2018 klo x LUT:n salissa xxxx. Vastaväittäjä toimii
professori N.N. yliopiston tai organisaation nimi + maa. Kustoksena toimii professori N.N.
Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
N.N, Master of Science in Technology, will defend his doctoral dissertation at LUT on month XX
at time, room xxxx. His dissertation is titled name of the dissertation. Professor N.N. name of the
university and country will act as opponent. Professor N.N. of Lappeenranta University of
Technology will act as custos.
Kirjastotiedot
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa
numero xxx. ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x ja ISSN xxxx-xxxx. Väitöskirja on luettavissa
Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa url osoite. Väitöskirjan
painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi
sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.
The dissertation has been published in the Acta Universitatis Lappeenrantaensis research
series number XXX of the university. ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x, ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x (PDF),
ISSN xxxx-xxxx. The electronic version can be found from LUTPub-database url address here.
A printed version of the dissertation may be purchased from the Aalef bookstore, tel. +358 44
744 5511, or at kirjakauppa@aalef.fi or online from the LUT Shop: https://lutshop.lut.fi/.

Tietoja väittelijästä:
Nimi:
Syntymävuosi ja -paikka:
Kotikunta:
Koulutus:
Viimeisin työsuhde:
Lisätietoja:
Väittelijän nimi, puhelinnumero ja spostiosoite

Kiitokset yhteistyöstä jo etukäteen!
Jutta Luostarinen
jutta.luostarinen@lut.fi
+358 400 619 517

