
 
OPINTOSPISTEYTETTY SUUNNITELMA TOHTORIN TUTKINTOA VARTEN  
(jatko-opintohakemuksen liite) 

 
HENKILÖTIEDOT 

 
 

  

Sukunimi ja etunimet  

 

TUTKIMUSALA (20–35 op)  
Kurssikoodi Kurssin nimi ja/tai kirjallisuus, sivumäärä ECTS Suor. ajankohta 

(esim. kk/vuosi) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Yhteensä:   

 YLEISET TUTKIMUSVALMIUSOPINNOT (5-20 op) 
Kurssikoodi (jos 
tiedossa) 

Kurssin nimi ja/tai kirjallisuus, sivumäärä ECTS Suor. ajankohta 
(esim. kk/vuosi) 

    
    
    
    
    
    
    
 Yhteensä:   

Opintopisteet yhteensä:   
 
  VASTUUPROFESSORIN HYVÄKSYNTÄ (professori täyttää) 

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

HAKIJAN ALLEKIRJOITUS 
Päiväys Allekirjoitus  
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