Biolääketieteellinen tohtoriohjelman ohjeet palkallisten tohtorikoulutuspaikkojen
täyttämiseen, 2021–2024
Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun (DSHealth) biolääketieteellisen tohtoriohjelman
(DPBM) vastuutiedekunta on Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.
Biolääketieteellisessä tohtoriohjelmassa opiskelee tohtorikoulutettavia lääketieteellisestä
tiedekunnasta, farmasian tiedekunnasta sekä bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta.
Ohjelma tarjoaa huippuluokan tutkijakoulutusta biolääketieteessä sekä
translationaalisessa ja molekyylilääketieteessä. Tohtoriohjelman opetussuunnitelma, johon
kuuluu biolääketieteellisen tutkimuksen peruskursseja ja syventäviä kursseja, tarjoaa
tohtorikoulutettaville vahvan tieteellisen koulutuksen ja valmiudet työskennellä
huippuasiantuntijoina.
Tohtorikoulutettavien edistymistä seuraavat ohjaaja(t), seurantaryhmä ja tohtoriohjelma.
Tohtorikoulutettavien odotetaan suorittavan opetussuunnitelmaan sisältyvät opinnot ja
puolustavan väitöskirjaansa neljän vuoden kuluessa. Kampustenvälistä
tutkimusyhteistyötä edistävän ohjelman tohtorikoulutettavat koulutetaan Meilahden ja
Viikin kampuksen tutkimusryhmissä.
Kohderyhmä
Kaikki hakijat biolääketieteen sekä translationaalisen ja molekyylilääketieteen alalla
Kesto
Biolääketieteellinen tohtoriohjelma tarjoaa 1–4 vuoden tehtäviä, joihin haetaan yhdeksi tai
useammaksi kokonaiseksi vuodeksi kerralla. Tehtävien vähimmäiskesto on 12 kuukautta
(*paitsi opiskelijat, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta),
aloitus 2021 aikana. Työsopimuksen kesto perustuu siihen, missä vaiheessa hakijan
väitöskirja on.
*Poikkeus
Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavat tohtorikoulutettavat voivat
hakea puolikasta Helsingin yliopiston rahoittamaa tehtävää (6 kuukautta/vuosi). Näiden
hakijoiden edellytetään sitoutuvan kalenterivuoden aikana kuudeksi kuukaudeksi
päätoimisesti (100 %) tohtorikoulutukseen ja saman kalenterivuoden loppuajaksi kliiniseen
erikoistumiskoulutukseen.
Kelpoisuus
Biolääketieteelliseen alaan sopivan akateemisen loppututkinnon (FM, LL tai vastaava) on
oltava valmis ja myönnetty hakijalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Hyväksyttyjen
hakijoiden tulee saada oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston
lääketieteelliseltä tiedekunnalta, bio- ja ympäristötieteelliseltä tiedekunnalta tai farmasian
tiedekunnalta viimeistään vuoden 2021 helmikuussa järjestettävällä hakukierroksella.
Englannin kielen taito on välttämätön.
Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tehtävää, jos


sinulle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa, tai





sinulla on luonnontieteellisen alan maisterintutkinto (FM), lääketieteen lisensiaatin
tutkinto (LL) tai vastaava tutkinto ja jos haet tohtorintutkinnonsuoritusoikeutta yhtä
aikaa palkallista tehtävää hakiessasi samalla lomakkeella, tai
et ole vielä valmistunut. Väitöskirjahankkeeseen sopivalla alalla suoritetun
akateemisen loppututkinnon (FM, LL tai vastaava) on oltava valmis ja myönnetty
hakijalle 31.12.2020 mennessä. Huomaa, että opinto-oikeutta tulee hakea
viimeistään tohtoriohjelman vuoden 2021 helmikuun haussa ja että oikeus suorittaa
tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa on saatava työsuhteen kuuden kuukauden
koeajan loppuun mennessä.

Huomaa, että Aava-hakulomakkeelle on ladattava kopio tutkintotodistuksesta (FM, LL tai
vastaava). Jos et ole vielä saanut tutkintotodistusta, voit liittää mukaan virallisen
opintosuoritusotteen tähänastisista opinnoistasi.
Haku ja valinnat (syyskuu 2020)
Huomaa, että ennen Helsingin yliopiston rahoittaman palkallisen tohtorikoulutuspaikan
hakemista hakijoiden on löydettävä sopiva tutkimusryhmä ja ohjaaja. Hakijoiden
edellytetään ottavan mahdollisiin ohjaajiin yhteyttä itse ja sopivan väitöskirjahankkeen
yksityiskohdista ennen Helsingin yliopiston rahoittaman tohtorikoulutuspaikan hakemista.
Haku
Jotta hakemus olisi arviointikelpoinen, hakijan tulee lähettää englanniksi täytetty Aavahakulomake, ohjaajan suostumus (the confirmation of supervision)* ja sitoumus (letter of
commitment)** hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista. Määräajan jälkeen
toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.
*Huom. 1. Vastuuohjaajan on täytettävä ohjaajan suostumus (the confirmation of
supervision) Aava-järjestelmässä viimeistään 17.9.2020 kello 23.59 Suomen aikaa. Aavajärjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, joka on
hakemuksessa ilmoitettu vastuuohjaajan osoitteeksi.
**Huom. 2. Erikoislääkärin-tai erikoishammaslääkärikoulutukseen hyväksyttyjen
tohtorikoulutettavien on sisällytettävä hakemukseensa sitoumus, jossa kuvataan, miten
tohtorikoulutusjakso yhdistetään kliiniseen työhön. Kerää tarvittavat tiedot ja
allekirjoitukset, skannaa sitoumus ja liitä se PDF-tiedostona Aava-hakemukseen ennen
15.9.2020 kello 15.00 Suomen aikaa.
Sitoumus (vaaditaan ainoastaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta
suorittavilta hakijoilta):
Sitoumuslomake docx (katso englanninkielinen ohje: letter of commitment)
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.
Huom. 4. Biolääketieteellinen tohtoriohjelmassa Helsingin yliopiston rahoittamiin
tohtorikoulutettavien tehtäviin voidaan yhden hakukierroksen aikana nimittää enintään yksi
tohtorikoulutettava kutakin ohjaajaa kohden.

Valintakriteerit (2020)
Määräaikaan mennessä vastaanotetut ja yleiset hakuehdot täyttävät hakemukset arvioi
ulkoinen arviointipaneeli. Hakijoiden arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:




Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys biolääketieteeseen sekä translationaaliseen ja
molekyylilääketieteeseen
Hankkeen toteuttamiskelpoisuus, tutkimusympäristö mukaan luettuna
Motivaatio sekä akateemiset ja muut ansiot

Päätökset
Tulokset pyritään ilmoittamaan marraskuun 2020 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille
ilmoitetaan valinnoista sähköpostitse.

Lisätietoja: phd-positions(at)helsinki.fi

