Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tieteellisenä artikkelina

Perinteisen monografiamuotoisen tutkielman sijaan pro gradu -työ voi olla muodoltaan tieteellisessä
aikakauslehdessä referee – menettelyyn otettu TAI julkaistavaksi hyväksytty tieteellinen artikkeli, jossa
opiskelija on ensimmäisenä kirjoittajana. Kasvatustieteiden tiedekunnassa riittää, kun ohjaaja hyväksyy 1)
johdannon ja 2) katsoo, että artikkeli on valmis lähetettäväksi julkaisuun.

Artikkeligradu tehdään tiedekunnan tutkimusryhmissä tutkimusryhmän johtajan tai graduryhmän ohjaajan
ohjaamana. Artikkelin kirjoittajina voivat opiskelijan ja ohjaajien lisäksi olla muut hankkeeseen osallistuneet
henkilöt sovitulla tavalla. Artikkeligradusta tehdään tutkimussuunnitelma, joka hyväksytetään
tutkimusryhmän / graduryhmän ohjaajalla.

Artikkelin muoto noudattaa valitun referee-julkaisun antamia ohjeita. Artikkeli voidaan julkaista joko
kotimaisessa tai ulkomaisessa refereekäytäntöä noudattavassa lehdessä.

Kun tutkielmaksi esitetään artikkeli, liitetään työhön erillinen ohjaajan kanssa sovittava johdanto, jossa
opiskelija kuvaa tutkimuksensa lähestymistapaa, prosessia ja metodologiaa sekä pohtii tutkimustulostensa
merkitystä laajemmin kuin artikkelissa on mahdollista. Tämän osuuden painotuksesta ja sisällöstä opiskelija
sopii ohjaajansa kanssa. Teksti on laajuudeltaan noin 20 sivua ja sen lisäksi esitellään myös
kirjallisuusviitteet. Työn ohjaaja ja tarkastajat arvioivat, että artikkelikäsikirjoitus vastaa laajuudeltaan ja
tasoltaan pro gradu tutkielmalle asetettuja vaatimuksia.

Pro gradu-tutkielmana tarkastetaan ja arvioidaan sekä artikkelikäsikirjoitus että johdanto.

Tutkielma arvostellaan, kun johdanto on valmis, ohjaajat arvioivat artikkelikäsikirjoituksen olevan valmis
lähetettäväksi lehteen ja/tai kun käsikirjoitus on otettu referee-menettelyyn.

Artikkeligradun ja johdannon syöttäminen laturiin:

Kun opinnäytteeksi hyväksytään artikkeli, joka on lähetetty kustantajan arvioitavaksi, tai jota aiotaan tarjota
julkaistavaksi toistaiseksi määrittelemättömään julkaisuun, syöttää opiskelija sen kokonaisuudessaan
Laturi-järjestelmään, jossa suositellaan valitsemaan työn näkyvyydeksi vain kirjastossa luettava. Näin työ
käy myös urgund -analyysin läpi.
Vaihe vaiheelta laturiin syöttäminen:
1. Opiskelija lähettää artikkeligradunsa johdanto-osan Urkundin kautta työn ohjaajalle. Tuossa osassa
ei siis ole varsinaista artikkelikäsikirjoitusta lopussa (sisällysluetteloon voi kuitenkin jäädä lähteiden
ja liitteiden jälkeen viimeiseksi otsikoksi Artikkelikäsikirjoitus). Tässä vaiheessa opiskelija kieltää
Urgundissa tiedoston näkymisen muiden oppilaitosten analyyseissä.

2. Sitten kun opiskelija syöttää koko työnsä Laturiin (lopussa olevan artikkelikäsikirjoituksen kera), hän
• rajaa työn näkyvyydeksi vain kirjastossa luettava (x- kohtaan "En halua, että opinnäytteeni on
julkisesti verkossa") ja
• kieltää Urkundin käytön (x- kohtaan "En anna lupaa opinnäytteeni lähettämiseen analysoitavaksi ja
tallennettavaksi Urkund-järjestelmään").

Rajoitetun näkyvyyden opinnäytteet ovat luettavissa kirjastossa e-gradutyöasemilla
(http://www.oulu.fi/kirjasto/egradutyoasemat).

Lisätietoa tutkimusryhmien ja graduryhmien ohjaajilta sekä gradukoordinaattorilta.

