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TOHTORIOPISKELIJAN KUULEMINEN VÄITÖSKIRJAN JA TOHTORIN TUTKINNON
VALMISTUMISEN LOPPUVAIHEISSA

The doctoral student right to respond during the evaluation of the doctoral thesis
and dissertation
Tohtoriopiskelijaa kuullaan väitöskirjan ja tohtorin tutkinnon valmistumisen loppuvaiheen eri vaiheissa.
Asian valmistelija huolehtii siitä, että tohtoriopiskelija saa tiedon päätettävistä asioista ja lausunnoista.
Tohtoriopiskelijalle tulee varata tilaisuus esittää näitä koskevat huomautuksensa.
Doctoral Students have right to respond during the various stages of the dissertation and the completion of
the doctoral degree. The presenter of affairs related to the process will ensure that the doctoral student is
made aware of issues to be decided and of statements received. Doctoral students must be reserved an
opportunity to respond to those decisions and statements.

Väitöskirjatyön esitarkastajat/Pre-examiners of the thesis
Tohtoriopiskelijalle varataan tilaisuus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta ennen
tohtorikoulutustoimikunnan puheenjohtajan päätöksen tekoa. Eriävä mielipide toimitetaan
koulutuspäällikölle./
Doctoral students are given the opportunity to comment on the selection of the pre-examiners prior to the
decision by the chairperson of the doctoral training committee. Dissenting opinions are submitted to the
Chief Academic Officer.

Esitarkastajien lausunnot ja väittelylupa/ Pre-examiners’ statements and permission to defend the thesis
Tohtoriopiskelijalle toimitetaan esitarkastajien kirjalliset lausunnot, joissa ehdotetaan väittelyluvan
myöntämistä tai epäämistä. Tohtoriopiskelijalle varataan tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoista
ennen kuin asiaa käsitellään tohtorikoulutustoimikunnassa. Vastine toimitetaan koulutuspäällikölle.
Tohtoriopiskelija voi halutessaan keskeyttää tarkastusprosessin esitarkastajien lausuntoihin tutustuttuaan./
The pre-examiners’ written statements recommending that permission to defend the thesis be granted, or
refused, are made available to the doctoral student. Doctoral students are given the opportunity to respond
to these statements before the matter is taken to the doctoral training committee. Responses are submitted
to the Chief Academic Officer. Doctoral students may choose to suspend the examination process after
reviewing the statements by the pre-examiners.
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Väitöskirjatyön vastaväittäjä(t)/ Opponent(s) of the thesis
Tohtoriopiskelijalle varataan mahdollisuus esittää huomautuksensa vastaväittäjän/vastaväittäjien
valinnasta ennen kuin asiaa käsitellään tohtorikoulutustoimikunnassa. Eriävä mielipide toimitetaan
koulutuspäällikölle./
Doctoral students are given the opportunity to comment on the selection of the opponent(s) before the
matter is taken to the doctoral training committee. Dissenting opinions are submitted to the Chief Academic
Officer.

Vastaväittäjän(/-jien) lausunto / Statement(s) of the opponent(s)
Tohtoriopiskelijalle toimitetaan vastaväittäjän kirjallinen lausunto, jossa ehdotetaan väitöskirjan
hyväksymistä tai hylkäämistä sekä arvosanaa. Väittelijälle varataan tilaisuus vastineen antamiseen
vastaväittäjän lausunnosta ennen päätöksentekoa. Vastine toimitetaan koulutuspäällikölle.
Tohtoriopiskelija voi halutessaan keskeyttää tarkastusprosessin vastaväittäjän lausuntoon tutustuttuaan./
The opponent’s written statement recommending the approval, or rejection, of the thesis and its grade is
made available to the doctoral student. The doctoral student is given the opportunity to respond to the
opponent’s statement before the matter is taken to the doctoral training committee. Responses are
submitted to the Chief Academic Officer. Doctoral students may choose to suspend the examination process
after reviewing the statement(s) by the opponent(s).

Väitöskirjan arvostelu /Review of the thesis
Väitöskirjan arvosteluun tyytymätön tohtoriopiskelija voi tehdä Oulun yliopiston tutkintolautakunnalle
oikaisupyynnön arvostelusta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista./
Doctoral students who are dissatisfied with the evaluation of the dissertation may make a request for
rectification to the University Examination Board within 14 days of the receipt of the evaluation.
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