
HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin 6.–7.9.2012 (1 op) 

Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden avaustilaisuus 

 

Tervetuloa humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden 2012–2013 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 2012–2013 

kyseiseen opintojaksoon kuuluvan toisen 1 op suorituksen voi tehdä keväällä 2013 järjestettävällä yhden 

päivän koulutustilaisuudella.  

 

Torstai 6.9.2012 klo 9–16, S212 

9.15 – 9.30 Dekaani Petri Karonen: tilaisuuden avaus ja humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun esittely 

9.30 – 10.30 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä ja projektipäällikkö Heli Niskanen: Filosofian tohtorin 

tutkinto, jatko-opetussuunnitelma, väitöskirja ja rahoitus  

10.30 – 11.15 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä ja dekaani Petri Karonen: Jatko-opintojen ohjaus. 

Ohjattavan ja ohjaajan velvollisuudet; ohjausasiakirja, ohjauskyselyn tulosten käsittelyä 

11.15 – 12.15 Lounastauko (omakustanteinen) 

12.15 – 15.45 Wolmar Schildt -instituutti 10 vuotta  

12.15 - 12.25 Dekaani Petri Karonen: Tilaisuuden avaus  

12.25 - 12.45 Rehtori Matti Manninen: Tohtorikoulutuksen ajankohtaiset asiat 

12.45 - 13.30 Miten tutkimus ja tohtorikoulutus ovat muuttuneet 10 vuodessa? 

Professori Jari Ojala / Historian ja etnologian laitos 

Professori Hannele Dufva / Kielten laitos 

Professori Tuomas Eerola / Musiikin laitos 

13.30 - 14.00 Kahvitus  

14.00 - 15.00 Laitospuheenvuorot jatkuvat 

Professori Tarja Nikula / Soveltavan kielentutkimuksen keskus 

Professori Heikki Hanka / Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos 

Professori Pertti Hurme / Viestintätieteiden laitos 

15.00 - 15.30 Tohtorialumnipuheenvuoro 

15.30 - 15.45 Dekaani Petri Karonen: Tohtorikoulutus, tohtoroituneet ja tohtoroituneiden 

työllistyminen ennen ja nyt – entä tulevaisuudessa?  

 

16 -  Cocktail-tilaisuus  



 

Perjantai 7.9.2011 klo 9–12, S212 

 

9.15 – 9.45 Opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä ja professori Maarit Valo: Väitöskirjan monet muodot – 

millainen väitöskirja ja missä julkaistu? 

9.45 – 10.30 Yliopistonlehtori Marko Siitonen ja tutkijatohtori Tommi Jantunen: Kaksi erilaista jatko-

opintopolkua. Miten eteni monografiaväitöskirja, entä artikkeliväitöskirja? Mitä kaikkea muuta oppia ja 

opintoja matkan varrella kertyi? Tohtoroituneiden tarinoista vinkkejä omien jatko-opintojen suunnitteluun. 

10.30 – 10.40 Tauko 

10.40 – 11.10 Akatemiatutkija Outi Fingerroos: Oma jatko-opintosuunnitelma. Mitä kannattaa tehdä ja 

missä vaiheessa? Miten aikataulutan oman tutkimukseni? Pitääkö vai kannattaako opettaa? Milloin 

kannattaa lähteä konferensseihin ja minne?  

11.10 – 11.45 Informaatikko Marja Kokko: Kirjaston palvelut tohtorikoulutettavalle 

 

Ilmoittautuminen: kurssille ilmoittaudutaan Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=130567. 

HUOM. Wolmar Schildt -instituutti 10 vuotta -tilaisuuus on osa kurssin ohjelmaa. Ilmoittautumalla kurssille 

olet automaattisesti ilmoittautunut myös Wolmar Schildt -instituutti 10 vuotta -juhlallisuuksien cocktail-

tilaisuuteen. 

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 pe 21.9.2012 mennessä Heli 

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

tohtorikoulutettavan pääohjaajalle.  Arviointi hyväksytty/hylätty. 

 

Tervetuloa! 

 

 


