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

Väittelylupahakemus
Application for permission to defend a doctoral thesis
C. ESITYS VASTAVÄITTÄJÄKSI JA KUSTOKSEKSI / PROPOSAL FOR NOMINATING THE OPPONENT(S) AND CUSTOS
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 vastaväittäjäksi / Opponent(s) proposed by the principal supervisor
Nimi / Name of proposed opponent (1)

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

Organisaatio ja osoite / Organization and address

Sähköposti / E-mail

Perustelut / Justification for the proposal

Vastaväittäjän CV ja julkaisuluettelo viimeisten 6 vuoden ajalta liitteenä, pakollinen (pdf tai verkkolinkki)
Opponent's CV and publication list from last 6 years as attachment, obligatory (pdf or weblink)

Nimi / Name of proposed opponent (2)

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

Vastaväittäjän CV ja julkaisuluettelo viimeisten 6 vuoden ajalta liitteenä, pakollinen (pdf tai verkkolinkki)
Opponent's CV and publication list from last 6 years as attachment, obligatory (pdf or weblink)

3. Pääohjaajan esitys kustokseksi / Custos proposed by the principal supervisor
Nimi / Name of proposed custos

Oppiarvo (dosentti, professori) / Degree (docent, professor))

Sähköposti / E-mail
Esteellisyysasiat (esim. yhteisjulkaisut) on huomioitu esityksessä. /
Issues related to disqualification (e.g. joint publications) have been properly addressed.
Hakija on tehnyt tarvittavat korjaukset työhön esitarkastajien lausuntojen perusteella. /
The candidate has conducted the revision of the thesis according to pre-examiners' statements.
Väitöstutkijaa on kuultu vastaväittäjän ja kustoksen esittämisestä (mahdollinen vastine liitteenä). /
The opinion of the doctoral researcher regarding the proposals for the opponents and custos has been heard (possible statement attached).
Kaikkia väitöstutkijan nimettyjä ohjaajia on tiedotettu asiasta ja he puoltavat esitystä. /
All supervisors of the doctoral researcher have been informed of this proposal, and they approve it.

Paikka ja aika / Place and date

Pääohjaajan nimi ja allekirjoitus / Name and signature of the principal and 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.

Päätös väittelyluvan myöntämisestä tehdään tohtorikoulutustoimikunnassa. Väittelylupahakemus liitetään tohtorikoulutustoimikunnan
pöytäkirjan päätöksen liitteeksi.
The decision concerning the Permission to Defend a Doctoral Thesis is made at the meeting of the Doctoral Training Committee. The
application for Permission to Defend a Doctoral Thesis is attached to the decision statement in the Doctoral Training Committee's minutes.
Määrätään vastaväittäjä(t) esityksen mukaisesti. / The opponent(s) is appointed as proposed.
Määrätään kustos esityksen mukaisesti. / The custos is appointed as proposed.
Toimikunnan puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus / Johtavan koulutusasiantuntijan nimi ja allekirjoitus/
Paikka ja aika / Place and date
Name and signature of the training committee chair
Name and signature of the Lead Specialist

Poikkeustapauksessa dekaanin myöntämä lupa liitteellä / In an exceptional case, permission granted by the dean (see appendix)

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU
University of Oulu Graduate School
Versio 02/2021

Erkki Koiso-Kanttilan katu 1
PL 8100, FIN-90014 OULUN YLIOPISTO

www.oulu.fi/uniogs

