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

Väittelylupahakemus
Application for permission to defend a doctoral thesis
B. ESITYS ESITARKASTAJIKSI / PROPOSAL FOR THE NOMINATION OF PRE-EXAMINERS
Pääohjaajan tutkimusyksikkö (KP) / Principal supervisor's Research Unit (cost center)

1. Hakija / Candidate
Sukunimi ja etunimet / Family name and first name(s)

Opiskelijanumero / Student number

2. Pääohjaajan esitys esitarkastajiksi / Pre-examiners proposed by the principal supervisor
Nimi / Name of proposed pre-examiner

Oppiarvo (esim. dosentti, professori) / Degree (e.g. docent, professor)

Organisaatio ja osoite / Organization and address

Sähköposti / E-mail

Perustelut / Justification for the proposal

Esitarkastajan CV ja julkaisuluettelo viimeisten 6 vuoden ajalta liitteenä, pakollinen (pdf tai verkkolinkki)
Pre-examiner's CV and publication list from last 6 years as attachment, obligatory (pdf or weblink)
Nimi / Name of proposed pre-examiner
Oppiarvo (esim. tohtori, dosentti, professori) / Degree (e.g. doctor, docent,
professor)

Organisaatio ja osoite / Organization and address

Sähköposti / E-mail

Perustelut / Justification for the proposal

Esitarkastajan CV ja julkaisuluettelo viimeisten 6 vuoden ajalta liitteenä, pakollinen (pdf tai verkkolinkki)
Pre-examiner's CV and publication list from last 6 years as attachment, obligatory (pdf or weblink)
Väitöskirjatyön käsikirjoitus täyttää Oulun yliopiston väitöskirjalle asettamat vaatimukset ja se voidaan lähettää esitarkastukseen.
The candidate’s dissertation manuscript fulfills the requirements set by the University of Oulu and thus can be submitted for pre-examination.
Esteellisyysasiat (esim. yhteisjulkaisut) on huomioitu esityksessä.
Issues related to disqualification (e.g. joint publications) have been properly addressed.
Kaikkia väitöstutkijan nimitettyjä ohjaajia on tiedotettu asiasta ja he puoltavat esityksiä.
All supervisors of the doctoral researcher have been informed of this proposal, and they approve it.
Tiedot mahdollisesta yhteisohjauksesta ja sovituista periaatteista liitteenä.
Information on possible joint supervision and agreed principles attached.

Paikka ja aika / Place and date

Pääohjaajan nimi ja allekirjoitus / Name and signature of the principal supervisor *

* Mikäli pääohjaaja ei ole työsuhteessa Oulun yliopistoon, esityksen allekirjoittaa lisäksi yliopistoon työsuhteessa oleva toinen ohjaaja tai tutkinnonvalvoja.
If the principal supervisor is not employed by Oulu University, a co-supervisor or degree supervisor from Oulu University must also sign here.

3. Päätös esitarkastajista esityksen mukaisesti / Decision on pre-examiners as proposed
Esitarkastuslausuntojen määräaika (2kk) / Submission of pre-examiner statements (2 months)
Paikka ja aika / Place and date

Toimikunnan puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus /
Name and signature of the training committee chair

Johtavan koulutusasiantuntijan nimi ja allekirjoitus
/ Name and signature of the Lead Specialist

Pääohjaaja lähettää käsikirjoituksen liitteineen nimetyille esitarkastajille ja johtavalle koulutusasiantuntijalle kahden viikon kuluessa päätöksestä. /
Principal supervisor will send the thesis and its appendices to the appointed reviewers and Lead Specialist within two weeks of nomination.
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