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VÄITTELIJÄN ILMOITUS VÄITÖSKIRJAN ARVOSANAN HYVÄKSYMISESTÄ
DISPUTANDENS MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV DOKTORSAVHANDLINGENS VITSORD
STATEMENT OF APPROVAL OF THE GRADE OF THE DISSERTATION

Väitöskirjani hyväksymistä ja arvosanan vahvistamista varten ilmoitan, että
För godkännandet av min doktorsavhandling, samt fastslagandet av vitsord meddelar jag härmed, att
With respect to the approval of my doctoral dissertation and confirmation of the grade, I certify that
- olen tutustunut väitöskirjastani annettuun vastaväittäjän lausuntoon; ja
- jag bekantat mig med opponentens utlåtande; och
- I have studied the opponent’s statement on my dissertation; and
- olen saanut tietää, että väitöskirjastani esitetään annettavaksi arvosana
- jag fått till kännedom, att det föreslagna vitsordet är
- I am aware that the grade proposed for my dissertation is
Hyväksytty / Godkänd / Pass
Kiittäen hyväksytty / Med beröm godkänd / Pass with Distinction
Minulla ei ole huomauttamista vastaväittäjän lausunnosta tai väitöskirjalleni esitetyn arvosanan johdosta.
Jag har inget att anmärka gällande opponentens utlåtande, eller vitsordet som föreslagits för min doktorsavhandling.
I have no objections to the statement and proposed grade.

Päiväys ja väittelijän allekirjoitus sekä nimen selvennys
Datum och disputandens underskrift, samt namnteckningens förtydligande
Date and signature (in print also)

Väittelijä ei allekirjoita tätä ilmoitusta, jos hänellä on huomauttamista vastaväittäjän lausunnon tai esitetyn arvosanan johdosta.
Huomautukset toimitetaan kirjallisena tiedekunnan kansliaan. Väitöskirjaa ei voida tiedekuntaneuvostossa arvostella ennen kuin tämä
ilmoitus (tai väittelijän huomautukset) on saatu.
Disputanden undertecknar ej detta meddelande, ifall han har något att anmärka gällande opponentens utlåtande, eller det föreslagna
vitsordet. Anmärkningarna bör förmedlas skriftligt till fakultetens kansli. Doktorsavhandlingen kan ej bedömmas i fakultetsrådet förrän
detta meddelande (eller disputandens anmärkningar) anlänt till fakultetens kansli.
If you object to the opponent’s statement or the proposed grade, do not sign this form, but submit a written objection to the Faculty
Office. The Faculty Council will confirm the proposed grade of your dissertation only after this statement or a written objection has been
received.
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