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Mikä ihmeen UWS?

• https://www.uws.ac.uk
• One of Higher Education's most innovative modern universities, UWS was 

ranked in the Times Higher Education Young University Rankings 2019 as 
being in the world's top 150 universities under 50 years old and the 
highest ranked young university in Scotland.

• Career-focused teaching. World-leading research. An international 
outlook. And a far-sighted approach to technology and innovation.

Lähde https://www.uws.ac.uk



University of the West of Scotland is a large, modern, multi-campus University with its origins 
dating back to 1897. We have 4 campuses across the west and southwest of Scotland and one 
campus in central London. Lähde https://www.uws.ac.uk



TOHTORIKOULUTUKSEN SOPIMUS 
(PhD)
• 29.10.2019 allekirjoitettu sopimus tohtorikoulutuksesta 

• Allekirjoittajat vararehtori Juhani Soini TUAS ja Professor Milan Radosavljevic, 
Assosiate Vice Principal.

• Sopimus luonteeltaan jatkuva, jota tarkastellaan vuosittain tarpeen mukaan.
• Point of Contact, main liaison persons UWS Gavin Morrison  & TUAS Pia Ahonen

• Tarkoittaa ”pysyvää” jatko-opintoväylää tohtoriopintoihin eli tason 8 
(EQF) kouluttajan rooli.

• Oma henkilöstö, Master-koulutus!





Tiivistä yhteistyötä
• Tohtorikoulutus toteutuu UWSn opinto-ohjelman ja säännösten mukaisesti ja 

täyttää sen vaatimukset tohtorikoulutuksesta.
• Koulutusmallissa TUAS nimeää ohjaajan (Supervisor) ja Lead Supervisor nimetään 

UWSstä – muodostetaan ohjauksellinen tiimi. 
• Koulutus on joko osa-aikaista (part time), kesto 4 vuotta tai kokoaikaista (full

time), kesto 2 vuotta.
• Hinta 1500€/lukukausi osa-aikaiselle ja 3000€/lukukausi kokoaikaiselle (+5 % 

korotus ensimmäisen vuoden jälkeen )
• Opintoihin valinta tapahtuu Tutkimussuunnitelman (Research Proposal) ja 

kielitestin perusteella. Tutkimussuunnitelman aihealueen mukaan UWS nimeää 
ohjaajan (max 2)

• Englanninkielen kielitesti, jonka toteuttaa TUASin englannin kielen lehtori.



TUASIN ensimmäiset tohtorikoulutettavat

• Hakeutuminen keväällä 2019.
• Valintapäätökset lokakuu 2019.
• Kaikki 4 hakijaa tulleet valituiksi ja ohjaajat nimetty.
• Viralliset opinnot käynnistyivät 1.11.2019. 
• Ryhmä toimii pilottiryhmänä koulutuksen mallintamiseksi ja kirjaamiseksi.
• TUASin malli rakentuu TKI-hankkeissa tehtäviin väitöskirjatutkimuksiin.
• Terhyssä keväällä 2019 perustettu tohtorikoulutuksen ohjausryhmä



Uuden hakukierroksen 2020 valmistelu menossa

• Kevään 2020 hakua valmistellaan
• Kohdennus myös master-koulutukseen
• Tulossa kahden väylän sisäänotto?
• Sopimus ei määritä kiinteitä opiskelijamääriä vuosittain, joten 

sisäänottoon riittää 1-4 opiskelijaa vuosittain. Edetään tilannekohtaisesti 
kysynnän mukaan.

• Yhteistyössä tohtorikiihdyttämön opintotarjonnan kanssa, esim. 
systemaattinen kirjallisuuskatsaus ym. 

• Vuosittain sopimusehtojen tarkastelu ja opintoihin liittyvä 
tsekkauspointti.

• 24.-25.6.20230 UWSsä ensimmäinen tohtorikoulutuksen seminaari.
• Toukokuussa 2020 Doctoral School Lead Beverley Young vierailulle 

Turkuun.



Muita yhteistyömahdollisuuksia!?

• UWS osoitti kiinnostuksensa laajentaa yhteistyötä eri osaamis-alueilla!
• Edessä monien mahdollisuuksien yhteistyö!



Kiitos
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