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Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma
TOHTORIOPISKELIJAN OHJAUSSUUNNITELMA

Jatko-opintohakemuksen osaksi kuuluu tohtoriopiskelijalle laadittava ohjaussuunnitelma. Siinä sovitaan yhteistyöstä tohtoriopiskelijan ja ohjaajien sekä mahdollisen seurantaryhmän välillä. Yhteistyö sisältää myös vastuita niin ohjattavalle kuin ohjaajillekin. Tavoitteena on tarjota osapuolille mahdollisuus säännölliseen keskusteluun ja yhteiseen sopimiseen ohjauksen käytännöistä. Ohjaussuunnitelman avulla osapuolet sopivat yhteistyöstä tietyn aikajakson aikana tavoitteena tohtoriopiskelijan tutkinnon suorittaminen. Ohjaussuunnitelma on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma. Ohjaussuunnitelmaa on mahdollista päivittää tarvittaessa myöhemmin.


Opiskelijatiedot

Nimi
     

Pääaine/ tutkimusala
     

Jatko-opiskelu on 
  kokopäiväistä          osapäiväistä   
Tohtoritutkinnon suunniteltu suoritusajankohta (kk / vuosi)
     

Ohjaajatiedot

1. Vastuuohjaaja (pakollinen)
Nimi ja nimike
     
Yliopiston yksikkö
  Tietotekniikka          Sähkötekniikka        Muu, mikä:       
Pääasialliset ohjaustehtävät ja vastuut

     
Suunniteltu %-osuus ohjauksesta
      %
2. Ohjaaja (pakollinen)    
3. Ohjaaja (ei pakollinen)
Nimi ja nimike
     
Nimi ja nimike
     
Organisaatio ja yhteystiedot
     
Organisaatio ja yhteystiedot
     
Pääasialliset ohjaustehtävät ja vastuut

     
Pääasialliset ohjaustehtävät ja vastuut

     
Suunniteltu %-osuus ohjauksesta
      %
Suunniteltu %-osuus ohjauksesta
      %

Opiskelijan ja ohjaajien välinen yhteydenpito
Ohjaus: Yhteydenpidon aloitteentekijä, pääasiallinen yhteydenpitotapa ja ohjaustapaamisten järjestelyt ohjaajien kanssa. Ohjaustapaamisten suunniteltu tiheys keskimäärin. 

     
Raportointi: (jos poikkeaa edellisen kohdan tiedoista) Yhteydenpidon aloitteentekijä, pääasiallinen raportointitapa ja suunniteltu raportointitiheys. Raportoinnin vastaanottaja/t (vastuuohjaaja tai kukin ohjaaja erikseen). 

     


Seurantaryhmä (ei pakollinen)

Jäsenet 
Nimi, nimike, organisaatio ja yhteystiedot

     
Nimi, nimike, organisaatio ja yhteystiedot

     
Nimi, nimike, organisaatio ja yhteystiedot

     

Seurantaryhmän tehtävät ja aikataulu
Seurantaryhmän tehtävistä on kerrottu tämän lomakkeen liitesivulla.

Seurantaryhmän kokoontumisaikataulu:       
Seurantaryhmän kokoonkutsuja:       

Muuta huomioitavaa ja lisätietoja

     



Ohjaussuunnitelman voimassaolo

Ohjaussuunnitelman voimassaolo on määräaikainen ja sen mukaiset ohjausjärjestelyt hyväksytään tohtoritutkinnon tavoitteellisen suoritusajan mukaisesti enintään neljäksi vuodeksi alkaen tohtoritutkintoon hyväksymispäivästä. Ohjausjärjestelyistä on tarvittaessa mahdollisuus sopia uudelleen määräajan jälkeen osapuolten yhteisellä sopimuksella. Tällöin laaditaan uusi ohjaussuunnitelma, joka vahvistetaan tiedekunnassa. 


Tiedekunta täyttää (dekaanin päätös):
Ohjaussuunnitelman hyväksymispäivä:

Ohjaussuunnitelman 
päättymispäivä:



Opiskelijan, ohjaajien ja seurantaryhmän tehtävistä on kerrottu tämän lomakkeen liitesivulla.

Ohjaussuunnitelmaa koskevat muutokset tehdään yhteistyössä tohtoriopiskelija ja ohjaajan/ ohjaajien kesken. Ohjaajien vaihtuessa tai ohjaajia lisättäessä muutokset tulee hyväksyttää tiedekunnassa erillisellä hakemuksella. Myös seurantaryhmän muutokset tulee hyväksyttää tiedekunnassa. 



Allekirjoitukset
Päiväys:



Tohtoriopiskelijan 
allekirjoitus: 

Vastuuohjaajan 
allekirjoitus:

2. Ohjaajan 
allekirjoitus:  

(3. Ohjaajan 
allekirjoitus)  





OHJAUSSUUNNITELMA

Jatko-opintohakemuksen osaksi kuuluu tohtoriopiskelijalle laadittava ohjaussuunnitelma. Ohjaussuunnitelmaa on mahdollista päivittää tarvittaessa myöhemmin ja muutokset tulee toimittaa käsiteltäväksi tohtoriohjelmaan. Ohjaussuunnitelma on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös tohtoriopiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja tutkimussuunnitelma.


Tohtoriopiskelija

Tohtoriopiskelijan vastuulla on: 
	Valmistautua ohjaustapaamisiin huolellisesti ja toimittaa materiaalit ohjaajalle hyvissä ajoin ennen ohjaustapaamista.
	Noudattaa sovittuja aikatauluja.

Tiedottaa ohjaajalle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat huomattavasti työn edistymiseen tai sovitussa aikataulussa pysymiseen.
Kirjoittaa tutkimusjulkaisunsa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa.
Vastata itse tutkimustyönsä etenemisestä.
Saada ohjaajalta tukea, mutta toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti.
Keskustella vuosittain ohjaajan kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä ja edellisen vuoden tuloksista.
Tuntea ja noudattaa tutkimuksessa ja opiskelussa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.

Ohjaajat 

Yliopiston tutkintosäännön mukaan jatko-opiskelijalle nimetään vastuuohjaaja ja vähintään yksi muu ohjaaja sekä mahdollinen seurantaryhmä, joka on vapaaehtoinen. Vastuuohjaaja vastaa jatko-opiskelijan tutkinnon kokonaisuudesta ja ohjausjärjestelyistä. Vastuuohjaajan, muiden ohjaajien ja seurantaryhmän välisestä työnjaosta sovitaan erikseen. Vastuuohjaajan tulee olla Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleva väitöstutkimuksen alaa edustava professori, tenure track -urapolussa oleva henkilö tai dosentti. Muiden ohjaajien tulee olla tohtorin tutkinnon suorittaneita Tampereen yliopistosta tai sen ulkopuolelta.

Vastuuohjaaja sopii selkeästi ohjaajien välisestä työnjaosta. Ohjaajan vastuulla on: 
	Valmistautua ohjaustapaamisiin ja tutustua lähetettyyn materiaaliin ennen tapaamista.
	Noudattaa sovittuja aikatauluja sekä vastata esitettyihin kysymyksiin ja palautepyyntöihin kohtuullisessa ajassa.

Tiedottaa ohjattavalle merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat ohjaajana toimimisen edellytyksiin. Tarpeen vaatiessa ja mahdollisuuksien mukaan hankkii ohjattavalle uuden ohjaajan.
	Opastaa ja tukea opiskelijaa tutkimusaiheen ja tutkimusongelmien määrittelemisessä, olemassa olevan tiedon kartoittamisessa, yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman laatimisessa sekä tutkimuksen suorittamisessa. 
	Osallistua aktiivisesti opiskelijan tutkimusjulkaisujen työstämiseen.
	Keskustella vuosittain ohjattavan kanssa väitöskirjaprosessin etenemisestä ja edellisen vuoden tuloksista.
	Pyrkiä osallistumaan tilaisuuksiin, joissa ohjattava esittelee työtään.
	Huolehtia osaltaan siitä, että käsikirjoitus täyttää tohtorinväitöskirjalle asetetut tieteelliset ja muodolliset vaatimukset.
	Keskustella ohjattavan kanssa mahdollisesta ulkomaanvaihdosta tai muusta kansainvälisen kokemuksen hankkimisesta sekä erilaisista uramahdollisuuksista.
Avustaa mahdollisuuksien mukaan ohjattavaa rahoituksen hankkimisessa.
	Kirjoittaa harkintansa mukaan suosituksia ja lausuntoja, jotka liittyvät esimerkiksi ohjattavan tutkimustyön rahoittamiseen tai yhteistyökontaktien rakentamiseen.
	Noudattaa tutkimuksessa ja opetuksessa yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja huolehtia parhaansa mukaan, että myös opiskelija noudattaa niitä.

Seurantaryhmä

Tohtoriopiskelijalle nimettävän seurantaryhmän tehtävänä on seurata väitöskirjatyön edistymistä sekä tutkinnon ja ohjauksen laatua. Seurantaryhmään kuuluu vähintään kaksi asiantuntijaa, joilla on ohjaajan kelpoisuus ja riittävä asiantuntemus kyseisen väitöskirjatyön etenemisen arviointiin. Seurantaryhmän jäsenten tulee olla sekä väitöskirjatyön ohjaajien että tohtoriopiskelijan suhteen riippumattomia. Seurantaryhmää koottaessa on syytä huomioida, että seurantaryhmän jäsen ei voi myöhemmin toimia väitöskirjan esitarkastajana tai vastaväittäjänä. Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja jäsenet sitoutuvat tukemaan tohtorikoulutettavaa koko väitöskirjaprosessin ajan. Seurantaryhmän kokous voidaan haluttaessa järjestää myös esim. etäyhteyden välityksellä.

Seurantaryhmän vastuulla on: 
	Antaa palautetta tutkimustyön ja opintojen edistymisestä

Tukea tohtorikoulutettavan valmistumista tavoiteajassa ja seurata, etteivät muut tehtävät estä väitöskirjatyön etenemistä tavoiteajassa
Tehdä suosituksia työn jatkamisesta tai keskeyttämisestä ja ohjaussuhteisiin tehtävistä muutoksista
Tukea tohtorikoulutettavaa urasuunnittelussa
Tukea tohtorintutkinnon laadukasta etenemistä tarjoamalla asiantuntemusta väitöskirjan aihepiiristä


