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JATKO-OPINTOSUUNNITELMA, OHJE (malli suunnitelmaan s. 2)

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma on osa opinto-oikeushakemusta, joka käsitellään 
jatkokoulutustoimikunnassa. Esitys jatko-opintosuunnitelmasta voi olla vapaamuotoinen, mutta sen 
tulee noudattaa lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tohtoriohjelman opetussuunnitelmaa. 
Teoreettisten jatko-opintojen minimi on 30 op. 

1. Yleiset tutkijan taidot 1-10 op

Pakollisena opintojaksona etiikan kurssi. Opiskelija voi valita opintojaksot 
Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.

2. Ohjaajan kanssa sovittavat tohtoriopinnot 20-29 op
Ohjaajan kanssa sovittavien tohtoriopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija
syvällisesti oman tutkimusalan tietoon ja tutkimusmenetelmiin siten, että opinnot tukevat
mahdollisimman hyvin väitöskirjatyötä.

Henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma toimitetaan opinto-oikeushakemuksen liitteenä.

Esimerkkejä eri opintosuoritusten suositelluista enimmäislaajuuksista:

Valtakunnalliset tai kansainväliset tieteelliset kokoukset
– 1 päivän kokous, jossa posteriesitys   1 op
– 1 päivän kokous, jossa suullinen esitelmä 2 op
– 2–3 päivän kokous    1 op
– 4–5 päivän kokous    2 op

Erikoislääkärin tutkinto/koulutus
– eriteltynä erikoislääkärin tutkintoon/koulutukseen sisältyvää koulutusta voidaan hyväksyä

enintään 8 opintopistettä ko. kliinisen alan väitöskirjassa

TtT- ja FT-tutkintoihin voidaan ohjaajan hyväksymänä sisällyttää korkeintaan 8 op laajuisesti
yliopistotasoisesta opetuksesta saatuja opintosuorituksia.

Jatkokoulutusseminaarit/tieteelliset seminaarit
– osallistuminen seminaariin (10 tuntia / 1 op)
– seminaariesitelmä (1 esitelmä / 1 op)

Tieteellisen julkaisun kirjoittaminen
– tieteellinen artikkeli, joka ei ole osana väitöskirjaa 2–4 op

Tieteen- ja tutkimusalakohtainen kirjallisuus, kuulustelut ja esseet niiden laajuuksien mukaisesti

Tohtorin tutkintoon sisällytettävät opinnot hyväksyy väitöskirjatyön ohjaaja/ohjaajat.
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https://www10.uta.fi/opas/tutkintoOhjelma.htm?rid=11934&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015
http://www.uta.fi/med/tohtoriopinnot/teoreettinenkoulutus.html
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MALLI

Jatko-opintosuunnitelma 1. elokuuta 2017

Tuomo Tohtoriopiskelija

Yleiset tutkijan taidot 1–10  op

Opintojakson nimi Laajuus Suunniteltu suoritusajankohta

Tutkimusetiikka, TaY  4 op syksy 2017

Yht. 4 op

Ohjaajan kanssa sovittavat tohtoriopinnot 20–29 op

Opintojakson nimi Laajuus Suunniteltu suoritusajankohta

World Congress on Internal Medicine + posteri 1 op kesä 2018

Tieteenalayhdistyksen kokoukset (1 op/kokous)  4 op kevät 2018- kevät 2019

Määrälliset tutkimusmenetelmät, TaY 4 op syksy 2017

Määrällisen aineiston keruu, TaY 4 op kevät 2018

Määrällisen aineiston analyysi, TaY 5 op syksy 2017

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, TaY 8 op kevät 2018

Biological Data Analysis, HY  2 op kevät 2019

Yht.  28 op

Teoreettisia opintoja yhteensä 32 op. (Huom. Opintojen yhteismäärä saa olla enemmän kuin 30 op,

kunhan eri kategorioille asetetut ehdot täyttyvät. )

Hyväksyn esitetyn jatko-opintosuunnitelman. 

_________        ______________________________________ 

Päiväys  Ohjaajan/ohjaajien allekirjoitus 




