
 

HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin 3.–4.9.2015 (1 op) 

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden avaustilaisuus 
 

 

Tervetuloa humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden 2015–2016 avaustilaisuuteen! Kahden 

päivän aikana käydään läpi väitöskirjan tekemiseen liittyviä vaiheita ja käytäntöjä sekä yleensäkin jatko-

opintojen suunnittelua.  

Tilaisuus on tarkoitettu etenkin uusille aloittaneille ja aloittaville tohtorikoulutettaville, mutta pidemmälle 

ehtineet ovat tervetulleita päivittämään tietojaan.  Tohtorikoulutettavat voivat saada tilaisuudesta 1 op 

suorituksen jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin. Lukuvuonna 2015–2016 

kyseiseen opintojaksoon kuuluvan toisen 1 op suorituksen (työelämäpainotteisen osion) voi tehdä keväällä 

esimerkiksi työelämäpalvelujen järjestämällä kurssilla URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille 

(1 op).  

HUOM: Ennakkotehtävä: kurssilaisten tulee lähettää maksimissaan 3 sivun tutkimussuunnitelma (tai 3 

ensimmäistä sivua pidemmästä tutkimussuunnitelmasta) kurssin koordinaattori Laura-Mari Manniselle 

(laura-mari.j.manninen@jyu.fi) viimeistään tiistaina 1.9.2015.  

 

Torstai 3.9.2015 klo 9–16, H306 

9.15 – 9.30 Varadekaani Laura Stark: tilaisuuden avaus ja humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun esittely 

9.30 – 10.00 Akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäki: Väitöskirjan monet muodot 

10.00 – 10.45 Tutkijatohtori (SA) Pilvi Hämeenaho ja tutkija N.N (puhujatieto tarkentuu myöhemmin): 

Monografia- ja artikkeliväitöskirjapolku. Miten suunnittelin ja toteutin monografiaväitöskirjan, entä 

artikkeliväitöskirjan? Mitä kaikkea muuta oppia ja opintoja matkan varrella kertyi?  

10.45 – 11.00 Tauko 

11.00 – 11.45 Tutkijatohtori Pasi Nevalainen ja tohtorikoulutettava Anne Leinonen: Neljässä vuodessa – 

vaiko työn ohella? Jatko-opintojen aikatauluttaminen. Miten aikataulutetaan päätoimisesti 4 vuodessa 

tehtävä väitöskirja? Tai miten suunnitellaan väitöskirjan tekeminen työn ohella? 

11.45 – 12.45 Lounastauko (omakustanteinen) 

12.45 – 14.00 Varadekaani Laura Stark: Väitöskirja ja rahoitus  

14.00 – 15.30 Ryhmätehtävä ja sen purku. Työskentelyn alussa kahvit. 

  



Perjantai 4.9.2015 klo 9–12, H306 

 

9.15 – 10.00 Dekaani Minna-Riitta Luukka: Jatko-opintojen ohjaus. Pääohjaaja, muut ohjaajat, 

seurantaryhmä ja tohtorikoulutettava - mitä kuuluu kunkin velvollisuuksiin?  

10.00 – 10.30 Opintoasianpäällikkö Maija Pöyhönen: Loppumetreillä. Mitä kaikkea tapahtuu aivan jatko-

opintojen loppuvaiheessa?  

10.30 – 10.45 Tauko 

10.45 – 11.45 Informaatikko Marja Kokko: Kirjaston palvelut tohtorikoulutettavalle 

 

Ilmoittautuminen: kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=184526  

Kurssin suorittaminen: tohtorikoulutettavat saavat 1 op jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-

opintoihin osallistumalla kahden päivän ohjelmaan sekä tekemällä 2-3 sivun mittaisen kirjallisen 

pohdintatehtävän. Kirjallisessa tehtävässä tulee pohtia lyhyesti omaa jatko-opintosuunnitelmaa. Miten 

kurssi vaikutti omaan jatko-opintosuunnitelmaan? Tarkentuiko tai muuttuiko oma jatko-

opintosuunnitelma? Mitkä jatko-opintosuunnitelmaan liittyvät asiat ovat vielä epäselviä tai epävarmoja 

omalla jatko-opintopolulla? Perustietoa jatko-opintosuunnitelman tekemisestä löydät jatko-opiskelijan 

oppaasta (https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/tutorial/jopas/tutkimussuunnitelmaapu).  

Muista kirjoittaa tehtävään oma nimesi sekä pääohjaajasi nimi. Tehtävä palautetaan ke 30.9.2015 

mennessä Laura-Mari Manniselle (laura-mari.j.manninen@jyu.fi), joka lähettää tehtävät edelleen 

tarkastettavaksi kunkin tohtorikoulutettavan pääohjaajalle.  Arviointi hyväksytty/hylätty. 

 

 

 

Tervetuloa! 

 

 


