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Application to study in the 40 ECTS degree structure / Hakemus siirtyä 
opiskelemaan 40 op tutkintorakenteessa 
 
Doctoral students who have started their studies before 1.8.2020 may apply to transfer to study according 
to the new degree structure of 40 ECTS. Doctoral degree of 60 ECTS, according to the degree structure 
prior to 1 August 2020, can be completed until 31.12.2023. Doctoral candidates must discuss the transfer 
with their supervising professor. Maximum of 40 ECTS of prior studies can be transferred to the new de-
gree structure. The learning outcomes of the modules and mandatory courses must be considered. In the 
new degree structure the Doctor of Science (Architecture) degree is always completed in the research 
field of Architecture, Landscape and Urbanism. 
 
Tohtorikoulutettavat, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2020 voivat hakea siirtymistä opiskele-
maan uuden 40 op tutkintorakenteen mukaisesti. 60 op tohtorin tutkinto, ennen 1.8.2020 voimassaolleen 
tutkintorakenteen mukaisesti, voidaan suorittaa 31.12.2023 saakka. Tohtorikoulutettavan tulee keskustella 
siirrosta vastuuprofessorinsa kanssa. Uuteen tutkintorakenteeseen voidaan siirtää korkeintaan 40 op 
aiempia opintoja. Siirrossa on huomioitava moduulien osaamistavoitteet ja pakolliset kurssit. Tekniikan 
tohtorin tutkinto suoritetaan uudessa tutkintorakenteessa aina tutkimusalalla arkkitehtuuri- maisema- ja 
kaupunkitutkimus.  
 

Name / Nimi Student number / Op.nro 
 

Start date of studies / Opintojen aloituspvm Number of credits completed / Suoritetut opintopisteet 

Estimated semester of starting pre-examination / Arvioitu 
esitarkastuksen aloituslukukausi 
 
 

Estimated semester of graduation / Arvioitu valmistumislu-
kukausi 

Supervising professor / Vastuuprofessori 
 
 

Current research field / Nykyinen tutkimusala 

 
 I have started my studies before 1 August 2020, and want to apply for transfer to the new degree struc-

ture of 40 ECTS. I understand that after signing and submitting this application, I cannot return to the de-
gree structure of 60 ECTS./ Olen aloittanut opintoni ennen 1.8.2020, ja haen siirtymistä 40 op:n tutkintora-
kenteeseen. Ymmärrän että tämän hakemuksen allekirjoitettuani ja lähetettyäni en voi enää palata takai-
sin 60 op:n tutkintorakenteeseen. 
 

 I’m attaching my SISU-HOPS in PDF form (compulsory attachment) / Liitän hakemukseeni SISU-
HOPSini PDF-muodossa (pakollinen liite) 
 
Students studying towards the D.Sc.(Architecture) degree / Tekniikan tohtorin tutkintoa suorittavat 

 I understand that my research field will be changed to Architecture, Landscape and Urbanism / 
Ymmärrän, että tutkimusalakseni vaihtuu arkkitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimus. 
 
Doctoral student / Tohtorikoulutettava 

Place and date / Paikka ja pvm Signature / Allekirjoitus 
 

 
Supervising professor’s confirmation / Vastuuprofessorin puolto 

Place and date / Paikka ja pvm Signature / Allekirjoitus 
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Approval / Vahvistus 
 
The study plan has been / HOPS on  

 approved / vahvistettu   returned to be updated / palautettu päivitettäväksi 
 
Request to transfer to the 40 ECTS degree structure has been / Anomus siirtyä 40 op:n 
tutkintorakenteeseen on   

 approved / hyväksytty  rejected (grounds attached) / hylätty (perustelut liitteenä) 

 

Students studying towards the D.Sc.(Architecture) degree / Tekniikan tohtorin tutkintoa suorittavat 
 

 The research field is changed to Architecture, Landscape and Urbanism / Tutkimusalaksi vaihtuu ark-
kitehtuuri-, maisema- ja kaupunkitutkimus. 
 

 

Chair of the Doctoral Programme Committee / Tohtorinkoulutusneuvoston puheenjohtaja 
Place and date / Paikka ja pvm Signature / Allekirjoitus 
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