Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma: ohjelmakohtaiset kriteerit ja muut tiedot
avointa hakua varten
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman kuvaus:
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma (CVM/DPCVM) toimii kolmen läheisesti toisiinsa
liittyvän tutkimusalueen määrittämissä puitteissa: eläinten hyvinvointi sekä
translationaalinen ja kliininen eläinlääketiede. Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman
ensisijainen tarkoitus on innoittaa tohtorikoulutettavat kasvamaan tutkimusetiikan
huomioon ottaviksi ammattitutkijoiksi ja asiantuntijoiksi, jotka ovat aidosti monitieteisiä,
kriittisiä ja innovatiivisia. Lisäksi tohtorikoulutettavat integroituvat tehokkaasti
tutkimusverkostoihin ja ovat valmistumiseen mennessä muodostaneet hyödyllisiä
kansainvälisiä yhteyksiä.
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman tutkintorakenteeseen voit tutustua ohjelman
opetussuunnitelmassa (PDF, englanniksi). Tapahtumista saat lisätietoa ohjelman kurssi- ja
tapahtumasivulta (englanniksi).
Kesto
Tohtoriohjelma tarjoaa vuoden 2021 tammikuusta alkaen tehtäviä, joiden kesto on 1–4
vuotta. Palkalliset tehtävät ovat 1–4 vuoden pituisia (*kliinikoilla 6–48 kuukautta)
päätoimisia tehtäviä, joiden työsopimuksen kesto perustuu siihen, missä vaiheessa hakijan
väitöskirja on. Muut kuin kliinikot voivat hakea tehtäviä ainoastaan yhdeksi tai useammaksi
kokonaiseksi vuodeksi.
*Poikkeuksena eläinlääketieteen erikoistumiskoulutusta suorittavat hakijat:
Erikoiseläinlääkärin tutkintoa suorittavat hakijat voivat hakea puolikasta Helsingin
yliopiston rahoittamaa tehtävää (6 kuukautta/vuosi). Näiden hakijoiden edellytetään
sitoutuvan kalenterivuoden ensimmäiseksi kuudeksi kuukaudeksi päätoimisesti (100 %)
tohtorikoulutukseen ja saman kalenterivuoden loppupuoleksi kliiniseen
erikoistumiskoulutukseen.
Kelpoisuus
Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tehtävää, jos





Sinulle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa, tai
Sinulla on luonnontieteellisen alan maisterintutkinto (FM), eläinlääketieteen
lisensiaatin tutkinto (ELL) tai vastaava tutkinto ja jos haet
tohtorintutkinnonsuoritusoikeutta yhtä aikaa palkallista tehtävää hakiessasi samalla
lomakkeella, tai
Sinulle on myönnetty lupa suorittaa eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto Helsingin
yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Jos sinulla ei vielä ole oikeutta
suorittaa tohtorintutkintoa, sitä on haettava samassa haussa.

Huomaa, että Aava-hakulomakkeelle on ladattava kopio tutkintotodistuksesta (FM, ELL tai
vastaava). Jos et ole vielä saanut tutkintotodistusta, voit liittää mukaan virallisen
opintosuoritusotteen tähänastisista opinnoistasi.
Haku ja valinnat

Hae paikkaa sähköisellä Aava-hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 1. syyskuuta 2020 ja
päättyy 15. syyskuuta 2020 kello 15.00 (Suomen aikaa).
Jotta hakemus olisi arviointikelpoinen, hakijan tulee lähettää englanniksi täytetty Aavahakulomake, ohjaussopimus* ja tarvittaessa sitoumus** hyvissä ajoin ennen määräajan
umpeutumista. Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.
*Huom. 1. Vastuuohjaajan on täytettävä ohjaussopimus ja lausunto hakijasta Aavajärjestelmässä viimeistään 17.9.2020 kello 23.59 Suomen aikaa. Aava-järjestelmä lähettää
automaattisen ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, joka on hakemuksessa ilmoitettu
vastuuohjaajan osoitteeksi.
**Huom. 2. Erikoiseläinlääkärin, erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutukseen
hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien on sisällytettävä hakemukseensa sitoumus, jossa
kuvataan, miten tohtorikoulutusjakso yhdistetään hoitotyöhön. Kerää tarvittavat tiedot ja
allekirjoitukset, skannaa sitoumus ja liitä se PDF-tiedostona Aava-hakemukseen
viimeistään 15.9.2020 kello 15.00 Suomen aikaa.
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman sitoumus 2020
Huom. 3. Huomaa, että yksittäiset hakijat voivat hakea Helsingin yliopiston rahoittamia
tohtorikoulutettavien paikkoja enintään kahdesta terveyden tutkimuksen tutkijakoulun
tohtoriohjelmasta (tutkijakoulun johtoryhmän päätös 23.3.2015). Jos hakija on lähettänyt
enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään.
Kun haet rahoitettua tehtävää, käytä englanninkielistä hakulomaketta ja täytä hakemus
kokonaan englanniksi. Muita hakemuksia ei käsitellä.
Valinnat
Kaksi ulkoista arvioijaa arvioi hakemukset ohjelmakohtaisten kriteerien (alla) perusteella.
Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee valinnat ulkoisten arvioijien arvioiden perusteella.
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman arviointikriteerit hakemuksille palkallisiin
tohtorikoulutuspaikkoihin






Tieteellinen tuotanto ja sen liittyminen tohtoriohjelman tutkimusalueeseen
Tutkimussuunnitelman käytännön toteutus
Hakijan osaaminen
Tutkimusryhmä ja -ympäristö
Kansainvälinen yhteistyö

Lisätietoja
phd-admissions@helsinki.fi (opinto-oikeuden hakemista koskevat kysymykset)
phd-positions@helsinki.fi (Helsingin yliopiston rahoittamia paikkoja koskevat kysymykset)
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelman yhteystiedot: cvm-info@helsinki.fi (kliinisen
eläinlääketieteen tohtoriohjelman tutkintovaatimuksia koskevat ja muut ohjelmaan liittyvät
kysymykset)
Kliinisen eläinlääketieteen tohtoriohjelma

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu (DSHealth)

