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Ku stok s en lau su n to y li m äärä i si stä va sta vä itt äji s tä / Cu st o s’ sta te m en t o f e xt ra op p on en t s

KUSTOKSEN LAUSUNTO VÄITÖSTILAISUUDEN YLIMÄÄRÄISISTÄ VASTAVÄITTÄJISTÄ /
CUSTOS’ STATEMENT OF EXTRA OPPONENTS IN A DEFENCE
Ylimääräisten vastaväittäjien tapauksissa kustoksen tulee aina kirjata lomakkeelle huomautuksen esittäjän nimi, oppiarvo, yhteystiedot sekä
väittämän pääsisältö. Tarvittaessa kustos voi pyytää ylimääräistä vastaväittäjää tiivistämään pääväitteensä puheenvuoronsa lopuksi. Ylimääräisen
vastaväittäjän huomautus, kommentti, kritiikki tai kysymys voi olla neutraali, positiivinen tai negatiivinen.
Mikäli kyseessä on niin sanotun ylimääräisen vastaväittäjän laajahko huomautus tieteellisestä tai epäeettisestä toiminnasta ja huomautus on pitkä
ja moniulotteinen, tulee kustoksen pyytää huomautus kirjallisesti kahden viikon kuluessa ja siinä muodossa ja laajuudessa kuin se esitettiin
väitöstilaisuudessa. /
In the case of extra opponent(s) the Custos is required to write down the name, the degree, and the contact information of the extra opponent and
the main contents of the statement in the form. If needed, the Custos may ask the Extra Opponent to summarize his/her statement at the end of
his/her speech. The remark, comment, critique or question of the Extra Opponent may be neutral, positive, or negative.
If the statement is a broad remark concerning scientific or unethical actions, and the remark is long and multidimensional, the Custos may ask for it
to be delivered in written form within two weeks. The remark should be written as it was presented during the defence.

Väitöstilaisuuden tiedot / Information of the defence
Väittelijän nimi / Name of the Doctoral Candidate

Tutkinto-ohjelma / Degree Programme

Väitöksen ajankohta / Date of the defence

Tohtorikoulutustoimikunta / Doctoral Training Committee

Väitöstyön otsikko / Title of the defended thesis

Kustoksen nimi / Name of the Custos
Vastaväittäjän (vastaväittäjien) nimi / Name(s) of the Opponent(s)

Ylimääräinen vastaväittäjä / The Extra Opponent
Ylimääräisen vastaväittäjän nimi / Name of the Extra Opponent

Arvo / Title

Vastaväittäjän (vastaväittäjien) yhteistiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite) / Name(s) of the Opponent(s) (telephone number, email)
Ylimääräisen vastaväittäjän väittämän pääsisältö / The main contents of the remark stated by the Extra Opponent

Muita huomioita / Other remarks

Kustoksen allekirjoitus / Signature of the Custos

Täytetty lomake toimitetaan väitöksen jälkeen koulutuspäällikölle. / The completed form is send to the Chief Academic Officer after the defence.
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