
Tohtorikoulun avaustilaisuus / Johdatus jatko-opintoihin 

 

8.–9.9.2011, Athenaeum (A103) 

 

 

Tervetuloa humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden 2011–2012 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 2 op 

suorituksen jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin. 

 

Torstai 8.9.2011 klo 12–16, sali A103 

 

12.15 – 12.30 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä: tilaisuuden avaus 

12.30 – 13.30 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä: Jatko-opintojen ohjaus, rahoitus, tutkimussuunnitelma 

ja CV. Ohjattavan ja ohjaajan velvollisuudet; ohjausasiakirja; tohtoriseminaari vertaisryhmänä; muut 

väitöskirjaa edistävät asiat ja tilaisuudet. 

13.30 – 15.45 Ensimmäiset humanistikahvit teemalla ”Mihin humanistitohtorit tähtää ja työllistyy” 

Humanistikahvit ovat tiedekunnan tohtorikoulutettaville ja tutkijoille avoimia keskustelu- ja 

verkostoitumistilaisuuksia, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Lukuvuoden 2011–2012 yleisteemana on 

Humanistitohtori osaa. Ensimmäiset humanistikahvit järjestetään osana tohtorikoulun avajaistilaisuutta. 

13.30 – 14.15 Kahvia ja tutustumista, tietoa ja palautetta – A-rakennuksen aula 

14.15 – 14.45 Projektipäällikkö Heli Niskanen: Mihin humanistisen tiedekunnan 

tohtorikoulutettavat tähtäävät ja mitä eväitä on tarjolla tavoitteiden saavuttamiseen?  

14.45 – 15.45 Tutkija Juha Sainio (Turun yliopisto, ura- ja rekrytointipalvelut): Mitä 

humanistitohtori osaa? Humanistitohtoreiden työllistyminen ja työelämävalmiudet. 

 

17.30–21.00 Iltatilaisuus Lyhdyssä (kurssilaisille). Tilaisuuden isäntänä dekaani Petri Karonen ja 

opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä.  

 

 



Perjantai 9.9.2011 klo 9–12, sali A103 

 

9.15 – 10.00 Professori Pirjo Markkola: Tutkijan taidot – tutkimuksen suunnittelu ja aikataulutus 

käytännössä. Millainen väitöskirja? Millaisia tekstejä kannattaa julkaista ja millä foorumeilla? Pitääkö vai 

kannattaako opettaa? Milloin kannattaa lähteä konferensseihin ja minne?  

10.00 – 10.30 Tutkijatohtori Riikka Nissi: Yhden tohtorin opintopolku. Miten väitöskirjatyö eteni, mitä 

kaikkea muuta oppia ja opintoja matkan varrella kertyi? Tohtoroituneen tarinasta vinkkejä omien jatko-

opintojen suunnitteluun. 

10.30 – 11.15 Informaatikko Marita Jokinen: Kirjasto tutkijan kumppanina. 

11.15 – 11.45 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä: Väitöskirjaprosessin vaiheet ja arviointi 

 

Ilmoittautuminen: kahvituksen ja iltatilaisuuden tarjoilujen vuoksi tilaisuuteen ilmoittaudutaan Korpissa 

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=117585  

Suorittaminen: tohtorikoulutettavat saavat 2 op jatko-opintoihin koodille HTKJ101 Johdatus jatko-

opintoihin osallistumalla luennoille ja ryhmäkeskusteluihin sekä tekemällä 2-3 sivun mittaisen kirjallisen 

pohdintatehtävän. Kirjallisessa tehtävässä tulee pohtia lyhyesti omia jatko-opintosuunnitelmia, kurssin 

mahdollista vaikutusta jatko-opintosuunnitelmiin (tarkentuivatko tai muuttuivatko suunnitelmat kurssin 

myötä) sekä sitä, mitkä asiat ovat vielä epäselviä tai epävarmoja omalla jatko-opintopolulla. Muista 

kirjoittaa tehtävään oma nimesi sekä pääohjaajasi nimi. Tehtävä palautetaan 23.9.2011 mennessä Heli 

Niskaselle (heli.m.niskanen@jyu.fi), joka lähettää tehtävät edelleen tarkastettavaksi kunkin 

tohtorikoulutettavan pääohjaajalle.  Arviointi hyväksytty/hylätty. 

 

 

Tervetuloa! 

 

 

 

 


