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KANSAINVÄLISESTI YHTEISOHJATUT TOHTORIOPINNOT
(Cotutelle-sopimukset)
Johdanto
Aalto-yliopiston tutkimus- ja opetustyön tavoitteena on korkea kansainvälinen laatu. Kansainvälinen yhteistyö
on tärkeä osa Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusta ja yhteisohjausjärjestelyt on yksi tapa tehdä yhteistyötä.
Opiskelija voi suorittaa tutkintonsa kahden yliopiston välisessä yhteisohjauksessa, mikäli yhteisohjaus
perustuu aitoon tieteelliseen yhteistyöhön, tuo työlle lisäarvoa ja nostaa tutkimuksen laatua. Tässä
linjauksessa määritellään Aalto-yliopiston yhteisohjauksessa toteutettavat tohtoriopintojen reunaehdot.

Kansalliset suositukset ja kansainväliset käytännöt
Yhteistutkinnolla tarkoitetaan opetusministeriön 12.5.2004 antaman suosituksen1 mukaan useamman
korkeakoulun yhdessä kehittämää ja järjestämää koulutusohjelmaa, joka johtaa yhteen tai useampaan
tutkintotodistukseen. Yhteistutkinto-nimityksellä katetaan opetusministeriön suosituksessa myös ns.
kaksoistutkinto: ohjelma, jonka suorittamisen jälkeen annetaan kaksi tai useampia tutkintotodistuksia. Myös
kansainvälisessä keskustelussa joint degree -ilmaisulla voidaan tarkoittaa sekä kaksoistutkintoa (double
degree) että yhteen todistukseen johtavaa yhteistutkintoa (joint degree).
Opetushallitus on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, suomalaisten korkeakoulujen ja Kansainvälisen
2
henkilövaihdon keskuksen CIMO:n kanssa laatinut muistion asioista, joita yhteistutkintoja suunnittelevien
korkeakoulujen olisi hyvä ottaa huomioon.
Yhteistutkinto-ohjelmalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tutkinto-ohjelmia, joiden järjestämiseen osallistuu
Aalto-yliopiston lisäksi yksi tai useampi ulkomainen yliopisto. Tutkinto-ohjelman suorittaneelle opiskelijalle
myönnetään joko yhden tai useamman yliopiston tutkinto sekä annetaan yksi tai useampi tutkintotodistus.
Tällä linjauksella ei kateta yhteistutkinto-ohjelmia.
Yhteisohjausjärjestelyt, nk. cotutelle-sopimukset, koskevat yhden opiskelijan tohtorin tutkintoon sisältyviä
opintoja ja tutkimustyön ohjausta. Opiskelijalle myönnetään tällöin kahden yliopiston tutkinto ja annetaan
tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

1

Kansainvälisten yhteistutkintojen ja kaksoistutkintojen kehittäminen: Opetusministeriön suositus
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/tutkintojen_tunnustaminen/opetusministeri
oen_suositus_kansainvaelisten_yhteistutkintojen_ja_kaksoistutkintojen_kehittaemisestae/liitteet/JointDegrees.pdf
2
Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen
http://oph.fi/download/146055_Yhteistutkintomuistio_pitka_syyskuu_2012.pdf
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Tohtorikoulutettavan yhteisohjauksen periaatteet Aalto-yliopistossa
Tohtorikoulutettavan yhteisohjauksesta voidaan sopia sellaisen yliopiston kanssa, jonka tohtorikoulutus
vastaa laadullisesti Aalto-ylipiston tohtorikoulutusta. Yhteistyöyliopiston tulee olla oman maansa tai
korkeakoulujärjestelmänsä mukaisen asianomaisen viranomaisen virallisesti tunnustama tai akkreditoima.
Yhteisohjausjärjestelyn tulee perustuu aitoon tutkimusyhteistyöhön Aalto-yliopiston ja partneriyliopiston
välillä sekä tuoda lisäarvoa tutkimustyöhön.
Yhteisohjauksesta sovitaan opintojen alkuvaiheessa ja siitä laaditaan aina kirjallinen sopimus. Suositeltavaa on
käyttää liitteenä olevaa sopimusmallia. Sopimusmalliin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.
Yhteisohjauksen aloittamisesta tulee keskustella korkeakoulun dekaanin sekä tohtoriohjelman edustajien ja
laitosjohtajan kanssa ennen sopimusluonnoksen laatimista.
Yhteisohjausta suunniteltaessa on suositeltavaa tehdä vertailu kummankin yliopiston tohtorinkoulutusprosessista, jotta niiden eroavuudet olisivat jo suunnitteluvaiheessa tiedossa ja tutkintovaatimusten ja
koulutusprosessin yhteensovittamisesta voidaan sopia sopimuksessa. Väitöskirjan esitarkastusprosessista
tulee sopia yksityiskohtaisesti.
Yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa tulee täyttää ainakin seuraavat kriteerit













Opiskelija täyttää molempien yliopistojen valintakriteerit ja hakee normaalilla menettelyllä opintooikeutta. Sopimus voidaan tehdä sen jälkeen, kun opiskelija on saanut opinto-oikeuden molemmissa
yliopistoissa.
Opiskelija hyväksytään jatko-opiskelijaksi ja rekisteröidään molempien yliopistojen vaatimusten
mukaan. Opiskelija ilmoittautuu (vuosittain) molempiin yliopistoihin niiden vaatimusten mukaisesti
Opiskelija suorittaa opintoja ja tutkimustyötä molemmissa yliopistoissa
Opiskelijalle määrätään vastuuprofessorit ja ohjaajat molemmista yliopistoista ja määritellään
ohjauksen työnjako
Molempien yliopistojen tutkintovaatimukset täyttyvät: Aallon tohtorintutkinnon vaatimukset:
Teoreettiset opinnot 40–60 ECTS ja väitöskirja.
Väitöskirja täyttää molempien yliopistojen vaatimukset. Tällöin väitöskirjassa on molempien
tutkinnon myöntävien yliopistojen logot. Mikäli vaatimuksia ei voida sovittaa yhteen, tehdään kaksi
väitöskirjaa, joissa molemmissa on maininta yhteisohjauksesta.
Väitöskirjan esitarkastusprosessi täyttää molempien yliopistojen vaatimukset
Väitöskirja ja siinä esitetyt tulokset ovat julkisia
Väitöstilaisuus voidaan järjestää yhdessä, mikäli kummankin yliopiston vaatimukset täyttyvät. Aaltoyliopistosta tilaisuuteen osallistuu vähintään kustos ja vastaväittäjä(t). Mikäli järjestetään yhteinen
tilaisuus, suositellaan videoyhteyden järjestämistä partneriyliopistoon.
Väitöskirjan arvosteluprosessi täyttää molempien yliopistojen vaatimukset
Molemmat yliopistot hyväksyvät väitöskirjan itsenäisesti omien kriteeriensä mukaisesti
Opiskelija saa tutkintotodistuksen molemmista yliopistoista
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Yhteistyösopimuksella sovitaan ainakin seuraavista asioista:























Tutkinnon nimi molemmissa yliopistoissa
Opiskelijan rekisteröiminen/ilmoittautuminen
Mahdolliset lukukausimaksut ja niiden periminen
Opiskelijan sosiaaliturva ja vakuutukset
Asuminen, matkakulut, ja apurahat
Opintojen ja ohjauksen rahoitus
Esitarkastukseen ja väitöstilaisuuteen liittyvät kulut
Ohjaajien nimet, heidän välinen työnjakonsa ja ohjausjärjestelyt, mahdollinen ohjausryhmä
Opiskelun aikataulu, opinto/tutkimustyöjaksot kummasakin yliopistoissa
Opintojen ala (esim. tutkimusala, väitöskirjan aihe)
Tohtorintutkintoon liittyvät opinnot
Väitöskirjan vaatimukset ja julkaiseminen
Väitöskirjan kieli ja tiivistelmä
Väitöskirjan esitarkastus ja arvostelu
Esitarkastusprosessin ja väitöskirjan hyväksymisen aikataulu
Väitöstilaisuus (suullinen kuulustelu) tilaisuuden paikka
Tutkinnon myöntäminen ja todistukset
Eettisiin ja muihin akateemisiin sääntöihin sitoutuminen
Riitakysymysten ratkaisu
Sopimus- ja yhteistyökielet
Sopimuksen voimassaolo
Allekirjoitukset

Tutkimuksen tekemisestä ja sisällöstä, aineistojen käytöstä ja immateriaalioikeuksista sovitaan tarvittaessa
erikseen.
Aalto-yliopistossa sovelletaan kyseisen korkeakoulun sääntöjä ja ohjeita. Sopimus ei saa olla ristiriidassa
Aallon ja kyseisen korkeakoulun sääntöjen ja ohjeiden kanssa.
Korkeakoulut voivat tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä asiasta.
Liitteenä olevaan sopimusmalliin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia ilman akateemisen asian komitean
käsittelyä.

Liite A:
Aalto-yliopiston cotutelle-sopimusmalli

