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Lisensiaatintutkimus jätetään yksikön toimistoon kolmena, kansioituna paperiversiona.
Tutkimukseen tulee liittää tiivistelmä sekä suomen (tai ruotsin) että englannin kielellä. Tiivistelmän
laadintaohjeen saa oppiaineesta. Tutkimus voidaan käsitellä jatkokoulutusseminaarissa. Opiskelija
toimittaa, luvan saatuaan, tarkastetun lisensiaatintutkimuksen sähköisessä muodossa yliopiston
kirjaston kokoelmaa ja arkistointia varten. Lisensiaatintutkimuksen arvostelee ja siitä annettavasta
arvosanasta päättää yksikön johtokunta tarkastajien lausuntojen perusteella.
Väitöskirjaksi aiottu käsikirjoitus jätetään yksikön toimistoon kolmena täydellisenä kappaleena, joista
kaksi sidottuna tai kansioituna. Väitöskirja voidaan kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai
yksikön hyväksymällä muulla kielellä. Väitöskirja käsitellään väitöstilaisuudessa. Väitöskirjan
hyväksymisestä ja annettavasta arvosanasta päättää yksikön johtokunta.
Johtokunta kokoontuu yleensä kerran kuussa. Tarkista kokouspäivät yksikön toimistosta tai wwwsivuilta: http://www.uta.fi/sis/esittely/hallinto_ja_johtaminen/johtokunta.html
Lomake ja lisensiaatintyön/väitöskirjan käsikirjoitus lähetetään osoitteella:
Informaatiotieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto
Käyntiosoite:
Kanslerinrinne 1, Pinni B-rakennus, 1. kerros, huone B1052
Yhteystiedot:
puh. 050 318 6823
faksi 03 219 1001
sis.info (at) uta.fi
Lisätietoja informaatiotieteiden yksikön kotisivuilla: http://www.uta.fi/sis/

Instructions
This application form is available at the School Office and on web-page:
http://www.uta.fi/sis/en/studies/forms.html
The manuscript of the licentiate thesis is to be submitted to the School Office in three complete
copies. The thesis must include an abstract. The thesis may be examined in a postgraduate seminar
session. The licentiate’s thesis is to be submitted to the Tampere University Library in electronic form.
The School Management Board decides the grade and approves the thesis.
The manuscript of the doctoral dissertation is to be submitted to the School Office in three complete
copies. Two of the copies should be bound or filed. The dissertation should be written in Finnish,
Swedish or English or, with the consent of the School, in some other language. The dissertation is
examined in a public defence. The School Management Board approves the dissertation and gives
the grade.
Postal address:
School of Information Sciences, FI-33014 University of Tampere, Finland
Visiting address:
Kanslerinrinne 1, Pinni B Building, 1st floor, room B1052
Contact information:
tel.
+358 50 318 6823
fax
+358 3 219 1001
e-mail sis.info (at) uta.fi
For more information please see School’s web pages: http://www.uta.fi/sis/en/index.html
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