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Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma  

 

Jatko-opintojen koostaminen 
 

Tohtoriohjelmissa hyväksyttävät jatko-opinnot 

• Jatko-opintojen on liityttävä väitöskirjan tutkimusalueeseen ja niiden on muodostettava tar-
koituksenmukainen kokonaisuus. 

• Jatko-opinnoiksi hyväksytään vain tiedeyliopistotasoiset opinnot. Muualla kuin yliopistossa 
suoritettavia opintoja koskevat samat vaatimukset kuin yliopistossa suoritettavia opintoja. 

• Perustutkintotasoisia (kandidaatti tai maisteri) opintojaksoja voi sisällyttää pääaineeseen ai-
noastaan erikseen perustellusta syystä. Näille opinnoille voidaan asettaa myös lisävaateita, 
esimerkiksi vaatimuksia vähimmäisarvosanasta. 

• Julkaisuista ja konferenssiesityksistä ei sellaisenaan voi saada opintopisteitä. 
  

Jatko-opintojen tutkintorakenne (1.8.2020 alkaen) 

Jatko-opiskelijoiden opintojen kokonaislaajuus on vähintään 40 opintopistettä sisältäen 

• tutkimusalan ja tieteenalan opinnot (vähintään 25 opintopistettä) 

• yleiset valmiudet (vähintään 10 opintopistettä) 

Lisäksi opiskelijalta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien 
saavuttamiseksi. Täydentäviä opintoja ei sisällytetä tutkintoon. 

Vanha tutkintorakenne (31.7.2020 saakka) käsitti vähintään 40 opintopistettä jatko-opintoja, joista 25 
op pääaineopintoja ja vähintään 5 op tieteellisiä yleisopintoja. Vanhalla tutkintorakenteella voi val-
mistua 31.7.2024 asti. 

Tutkimusalan ja tieteenalan opinnot (vanha termi pääaine) liittyvät jatkotutkinnon tutkimusalaan. 
Tiedekunta tukee poikkitieteellisyyttä. Sen takia tutkimusalan ja tieteenalan opinnot voivat sisältää 
alasta vastaavan yksikön tarjoamien opintojen lisäksi myös muiden yksikköjen ja yliopistojen opin-
toja yleiset linjaukset huomioiden. Teoriaopintojaksojen lisäksi opinnoissa voi olla mm. tentittävää 
kirjallisuutta, seminaareja ja kesä- tai talvikouluja. Tiedekunta vahvistaa opintopistemäärän tutkinto-
vaatimusten hyväksymisen yhteydessä. 

Yleisten valmiuksien (vanha termi tieteelliset yleisopinnot) tarkoituksena on valmistaa opiskelijaa 
tieteelliseen työskentelyyn ja perehdyttää hänet tutkimustiedon soveltamiseen ja välittämiseen. 
Opintosuunnitelmaa tehdessä tulee huomioida myös henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet tulevassa 
työelämässä. 

Opintokokonaisuuteen voi sisältyä opintoja esimerkiksi: 

• tutkimusmenetelmistä 
• tutkimusmetodologiasta 
• tutkimusetiikasta 
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• hyvästä tieteellisestä käytännöstä 
• tieteen historiasta ja filosofiasta 
• tieteellisen kirjoittamisen periaatteista 
• viestinnästä 
• liiketoiminnan ymmärtämisestä 
• johtajuudesta 
• teknologian kaupallistamisesta 
• Opettajan pedagogisia opintoja tai yliopistopedagogiikan opintoja tieteellisiin yleisopintoihin 

suositellaan sisällytettäväksi enintään 5 op. 
• Väitöstyöhön ja siihen liittyvän tutkimuksen tarpeisiin liittyviä vieraan kielen opintojaksoja 

perustellusta syystä suositellaan sisällytettäväksi enintään 5 op. 
• enintään 5 op liittyen opintojaksoon LTT-90106 Siirrettävät taidot käytännössä 

Yleisiin valmiuksiin sisältyy pakollinen opintojakso TAUJ041b Orientation to Doctoral Studies (4 op) 
sekä siihen liittyvä etiikan opintojakso, joko TAUJ12a Tutkimusetiikka I, 1 op tai TAUJ12ab Tutki-
musetiikka I (online-kurssi), 1 op. Opintojaksot tulee suorittaa jatko-opintojen alkuvaiheessa. 

Jatko-opintokelpoisista kursseista löytyy lisätietoa opinto-oppaasta. Esimerkiksi oheiset opintojak-
sot voidaan sisällyttää tieteellisiin yleisopintoihin: 

• LTT-90100 Siirrettävät taidot käytännössä, 1-5 op tai LTT-90106 Transferable skills in prac-
tice, 1-5 cr 

• FYS-1550 Fysiikan seminaari, 1-3 op 
• KIE-34606 International Negotiations, 4 op 
• KIE-39006 Research Presentation, 1-3 op 
• KIE-39106 Research Writing, 2-5 op 
• MATH.APP.450 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op 
• TLO-35021 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut, 5 op 
• TLO-45010 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op 
• TTA-65031 Teknologian ennakointi, 5 op 
• TTA-71011 Projektinhallinta, 5 op 
• Tutkijakoulun tarjonnassa on useita opintojaksoja, jotka soveltuvat osaksi opintoja. Lisätie-

toa tutkijakoulun www-sivuilta. 

Jos opiskelija tahtoo hyväksyttää perusopintotasoisia opintoja yleisten valmiuksien opintokoko-
naisuuteensa, hänen pitää kirjoittaa erillinen vapaamuotoinen perustelukirje siitä, miten kurssi 
hyödyttää hänen urapolkuaan ja työllistymistään. Perustelulle tarvitaan vastuuohjaajan puolto. 

Jatko-opiskelijan on myös mahdollista hakea JOO-opinto-oikeutta toiseen yliopistoon. Vastuuoh-
jaajan on puollettava hakemusta. 

 
Kirjallisuuden hyväksyminen 

Jatko-opintoihin voi sisällyttää tenttimällä jatkotutkintokelpoista kirjallisuutta, jota mikään opintojakso 
ei kata. Helppolukuisen ja runsassanaisen kuvailevan tekstin opintopistemäärä on noin 1 op/70 si-
vua. Teoreettisesti hyvin vaativan ja tiiviin tekstin määrä voi olla jopa noin 5 op/100 sivua. 

Kullakin oppiaineella on jo olemassa yksi tai useampi opintojakso, johon kirjallisuus hyväksytään. 
Nämä ovat: 

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-117a97e1-c0ae-46d6-b5a5-11e50f9c5214?year=2020
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-8720ae20-4eee-4b5d-8958-dcb08314845b?year=2020
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-c92097b8-2507-4cae-9601-63fc19d10ce0?year=2020
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-c92097b8-2507-4cae-9601-63fc19d10ce0?year=2020
https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/?year=2020&
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu
https://intra.tuni.fi/handbook?page=3173&search=joo-opinto-oikeus
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• FYS-92016 Postgraduate studies in Aerosol Physics, 1-15 op 
• FYS-93016 Postgraduate studies in Computational Physics, 1-15 op 
• FYS-94016 Postgraduate studies in Optics, 1-15 op 
• FYS-95016 Postgraduate studies in Optoelectronics, 1-15 op 
• KEB-18306 Postgraduate studies in Environmental and Energy Technology, 2-8 op 
• KEB-28206 Postgraduate Studies in Bioengineering, 2-8 op 
• KEB-68106 Postgraduate Studies in Chemistry, 2-8 op 
• MATH.MA.850 Mathematics Literature, 0-10 op 

Jos kirjallisuus löytyy tohtoriohjelman tietokannasta, otetaan yhteyttä ko. kirjallisuussuorituksesta 
vastaavaan opettajaan. Jos kirjallisuutta ei löydy tohtoriohjelman tietokannasta, kirjallisuus tulee hy-
väksyä ennen sen suorittamista.  

Tohtoriohjelman suositus on, että henkilökohtaisen kirjallisuuden suoritus sisältää muitakin suoritus-
vaatimuksia kuin pelkän kirjallisen tai suullisen tentin. 

 


