Täytä sähköisesti, tulosta ja allekirjoita / Fill in electronically and print before signing

Väittelylupahakemus
Application for permission to defend a doctoral thesis
A. HAKIJAN JA VÄITÖSKIRJAN KÄSIKIRJOITUKSEN TIEDOT / THE APPLICANT AND THE THESIS MANUSCRIPT
1. Hakija / Candidate
Sukunimi ja etunimet / Family name and first name(s)

Opiskelijanumero / Student number

Tohtorin tutkinto-ohjelma / Doctoral degree programme
Sähköposti / E-mail

Tavoitetutkinto / Doctoral degree to be acquired

Oppiarvo / Most recent previous degree

Pääaine / Major subject (for doctoral degree)

Rekisteröitymistiedot / Registration details
☐ Ilmoittautunut läsnäolevaksi Oulun yliopistoon / Registered as present at the University of Oulu
2. Väitöskirjan käsikirjoituksen nimi (suomeksi ja englanniksi) / Title of the doctoral thesis manuscript (in Finnish and English)

3. Kaikki nimetyt ohjaaja(t) / All nominated supervisor(s)

4. Tutkimus / Doctoral research
Tutkimuksen muoto / Form of the research

☐ Monografia (liitteenä) / Monograph (attached)
☐ Kokoomaväitöskirja (liitteenä), joka sisältää / Compilation-based thesis (attached), which includes:
osajulkaisua, joista / publications, of which
on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi/
have been published or accepted for publication
on lähetetty arvioitavaksi/
are under review
käsikirjoitusmuodossa/
in manuscript form

Osajulkaisujen lukumäärä, joita on käytetty tai tullaan käyttämään myös muissa väitöskirjoissa /
Number of publication(s) that have been or will be used also in other doctoral theses

Oletko aiemmin lähettänyt tai pyytänyt tarkastettavaksi saman tai läheisen tieteenalan väitöskirjakäsikirjoituksen jossain yliopistossa
Suomessa tai ulkomailla? / Have you previously submitted, or made a request to submit, for examination a doctoral thesis manuscript in the
same or closely related field of science in Finland or elsewhere?

☐ Ei / No
☐ Kyllä / Yes: Selvitys erillisellä liitteellä / Clarification in separate appendix

5. Hakijan mielipide esitarkastajaesityksiin / Candidate's opinion on pre-examiners

☐ Ei huomauttamista/ No objection
☐ Huomautus (liitteenä) / Objection (attached)
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6. Hakemuksen mukana olevat liitteet/Following attachments are delivered:
Väitöskirjakäsikirjoituksen PDF-tiedosto, joka sisältää osajulkaisut ja tiivistelmän. / Doctoral thesis manuscript in PDF file including
publications and abstract.
Viimeinen seurantaryhmän raportti. / Final report of the follow-up committee.
Kokoelmaväitöskirjan tapauksessa pääohjaajan allekirjoituksellaan hyväksymä selvitys väittelijän omasta osuudesta osajulkaisuissa, joissa
on useita tekijöitä. Selvityksessä tulee esittää väittelijän oma panos kussakin osajulkaisussa aiheen, tutkimuskysymysten,
tutkimusasetelman ja menetelmien valintaan, aineiston keruuseen, analyysiin sekä tulosten tulkintaan ja artikkelin kirjoittamiseen liittyen. /
In the case of a compilation thesis, a report, approved and signed by the principal supervisor, on the candidate’s own contribution to publications with several co-authors. The report should describe, for each publication (or manuscript), the candidate’s input relating to the selection
of the subject matter, the research questions, the research design and methods, data collection, analyses, the interpretation of
the results, and the writing of the article itself.
Osajulkaisun ensimmäisen kirjoittajan, mikäli muu kuin väittelijä, kirjallinen suostumus sen käyttöön kokoelmaväitöskirjassa. / Written
consent from the primary author of the publication (if not the doctoral candidate) to the use of the publication in a compilation thesis.
Mahdollinen selvitys esim. normaalista poikkeavasta julkaisumäärästä tai saman osajulkaisun käytöstä useassa väitöskirjassa. / Possible
objections concerning number of publications in case deviating from instructed amount or using the same publication in multiple theses.
Suostumus aikaisemmin osajulkaisun omassa väitöskirjassaan käyttäneeltä. / If a research article has already been used in another thesis, a
written consent from the author of the thesis.
Mahdollinen perusteltu vastine tai eriävä mielipide esitarkastajaesityksiin. / Possible objections or dissenting opinions related to the
nomination of the proposed experts.
Mahdollinen selvitys aiemmasta saman tai läheisen tieteenalan väitöskirjakäsikirjoituksesta. / Clarification concerning earlier doctoral thesis
manuscript in the same or closely related field.
Lisäksi vain terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelman väitöstutkijat:
Jos osajulkaisu on julkaisematon käsikirjoitus, kirjallinen suostumus kaikilta kirjoittajilta. / In case publication is a non-published manuscript,
a written consent from all authors.

7. Hakijan allekirjoitus / Signature and name of the candidate (Tulosta ja allekirjoita / Print and sign)
Paikka ja aika / Place and date
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Hakijan allekirjoitus / Applicant's signature
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