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Väitöskirja-apurahat humanistisessa tiedekunnassa 

 
 
 
Humanistinen tiedekunta julistaa haettavaksi apurahoja väitöskirjatyöhön jatko-opintojensa eri 
vaiheissa oleville tohtorikoulutettaville. Hakuaika alkaa 21.10.2011. 
 
Apurahoja voivat hakea kaikki tiedekunnan laitosten tohtorikoulutettavat, joilla on voimassa oleva 
jatko-opintojen ohjausasiakirja.  Väitöskirjatyön tulee pääsääntöisesti edistää ja kehittää yliopiston, 
humanistisen tiedekunnan ja kulloisenkin laitoksen strategian painoalojen tutkimustoimintaa. 
Lisätietoja asiasta saa ainelaitosten ja humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta sekä laitoksen 
väitöskirjaohjauksesta vastaavalta henkilökunnalta.  
 
Tiedekunnan tohtorikoulu myöntää yhteistyössä ainelaitosten kanssa yksittäiselle 
tohtorikoulutettavalle rahoitusta harkinnan, tarpeiden ja käytössä olevien resurssien mukaisesti 
apurahoitusta yksittäiselle tohtorikoulutettavalle yhteensä 1–4 vuodeksi päätoimiseen 
tohtorikoulutukseen. Apurahakauden tarve arvioidaan vuosittain. Mahdollinen jatkorahoitus riippuu 
tohtorikoulutettavan tutkimustyön edistymisestä, jota arvioidaan kulloisenkin rahoitusvuoden 
jälkipuoliskolla. Arvioinnissa otetaan huomioon suoriutuminen väitöskirjatyön sekä siihen liittyvien 
muiden opintojen ja taitojen edistämisessä tiedekunnan määrittelemän jatko-opintosuunnitelman ja 
kunkin laitoksen sovellutusten mukaisesti. Lisäksi huomioidaan väitöskirjatyön ohjaajien ja 
ohjattavien välisessä ohjausasiakirjassa mainitut kriteerit kuten omatoimisuus ja aktiivisuus 
tutkimusrahoituksen hankkimiseksi sekä tutkimustyön edistyminen sovitussa aikataulussa. 
 
Apurahoja myönnetään seuraavasti: 

1) Vuoden mittaiset apurahat jatko-opintojensa eri vaiheissa oleville 
- Vuoden apurahoja jaettaessa painotus on jatko-opintojensa alkuvaiheessa olevissa 

tohtorikoulutettavissa, mutta myös pitkällä olevat tohtorikoulutettavat voivat hakea tätä 
rahoitusta. 

- Valinnassa tärkeitä ovat mm. hakijan tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelman laatu ja 
ennuste työn toteumaksi realistisessa aikataulussa sekä aiheen suhde yliopiston, 
tiedekunnan ja kulloisenkin laitoksen tutkimusstrategiaan. 

2) Jatkoapurahat niille tohtorikoulutettaville, jotka ovat saaneet tiedekunnan väitöskirja-
apurahaa jo aiemmin  

 
Apurahan suuruus on 1 500 euroa / kuukausi. Myönnetty apuraha käytetään ajanjaksolla 1.1.2012–
31.12.2012.  
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Tohtorikoulutettavan, jolle on myönnetty humanistisen tiedekunnan apuraha, edellytetään hakevan 
tutkimusrahoitusta myös Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta. Mikäli tiedekunnan rahoittama 
tohtorikoulutettava saa väitöskirjatutkimukseensa vastaavanlaisen rahoituksen joltakin toiselta 
rahoittajalta, siirretään tiedekunnan myöntämä apuraha automaattisesti toiselle tiedekunnan 
tohtorikoulutettavalle. Yliopiston ulkopuolelta apurahoitusta saanut voi kuitenkin hakea 
tiedekunnan jatkorahoitusta apurahakautensa aikana.  
 
Apurahan saaneiden tulee lähettää tiedekunnalle selvitys apurahan käytöstä apurahakauden 
loppuvaiheessa. 
 
Hakemus on vapaamuotoinen, mutta hakemukseen on sisällyttävä henkilö- ja yhteystiedot, 
väitöskirjatyön ohjaajien nimet ja ohjausasiakirjan laatimisajankohta sekä tieto tämänhetkisestä 
rahoitustilanteesta. Hakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat dokumentit:  

- CV tai ansioluettelo, 
- jatko-opintosuunnitelma (enintään 2 sivua) sekä 
- väitöskirjan tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua) siten, että  

a. kohdan 1 apurahoja (vuoden mittaiset apurahat jatko-opintojen eri vaiheisiin) 
hakevien tutkimussuunnitelmaan sisällytetään rahoitussuunnitelma, työn aikataulu ja 
tieto työn tämänhetkisestä vaiheesta 

b. kohdan 2 apurahoja (jatkoapurahat niille tohtorikoulutettaville, jotka ovat saaneet 
tiedekunnan väitöskirja-apurahan jo aiemmin) sisällyttävät edellä mainittujen 
asioiden lisäksi tutkimussuunnitelmaan myös selvityksen siitä, onko työ edennyt 
suunnitellusti. 

 
Tiedekunta pyytää hakemuksista laitoksen johtajan lausunnon.  
 
Hakemukset osoitetaan humanistiselle tiedekunnalle ja toimitetaan hallintoamanuenssi Anna-
Helena Merolle maanantaihin marraskuun 14. päivään klo 16.15 mennessä. Postiosoite on 
Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta / Mero, PL 35 (A), 40014 Jyväskylän yliopisto. 
Hakemuksia ei oteta vastaan sähköpostitse eikä faksilla. 
 
Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutuksesta saa lisätietoa osoitteesta 
https://www.jyu.fi/hum/jatkoopiskelu 
 

 

 


