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HAKU
Geologian valtakunnallinen
tohtoriohjelma hakee yhdeksää
tohtorikoulutettavaa
Geologian valtakunnallinen tohtoriohjelma julistaa haettavaksi 9 pää-
toimista, nelivuotista tohtorikoulutettavan paikkaa rahoituskaudelle
2012–2015. Rahoitus on suunnattu geologian ja sitä sivuavan geofy-
siikan aloille.

Tohtoriohjelmaan kuuluvat Aalto yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötek-
niikan laitos, Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos, GTK,
Helsingin yliopiston fysiikan laitos (kiinteän maan geofysiikka), Oulun yli-
opiston geotieteiden laitos, Oulun yliopiston fysiikan laitos (kiinteän maan
geofysiikka), Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos sekä Åbo Aka-
demi, geologi och mineralogi. Väitöskirja tulee tehdä johonkin edellä mai-
nituista yliopistoista.

Tohtoriohjelma vastaa tohtorikoulutettavan palkkakuluista. Tutkimuksen
muut kustannukset, kuten analyysi- ja kenttätyökustannukset tulee kattaa
muulla rahoituksella.

Linkki hakulomakkeeseen on osoitteessa: http://blogs.helsinki.fi/geologi-
an-tutkijakoulu/tutkijakouluun-opiskelijaksi/. Hakijan tulee täyttää sähköi-
nen hakulomake sekä liittää hakuun hakukirje (max. 1 sivu), tutkimus-
suunnitelma (max. 4 sivua), CV (max. 2 sivua), julkaisuluettelo sekä selvi-
tys väitöskirjatyön etenemisestä mikäli hakija on jo aloittanut jatko-opin-
tonsa. Lisäksi hakijan ohjaajaa pyydetään lähettämään lausunto osoittee-
seen geologian-tutkijakoulu@helsinki.fi. Hakemus voi olla suomeksi, ruot-
siksi tai englanniksi. Haku päättyy 26.9.2011 klo 23:59.

Hakuun liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään seuraavaan osoittee-
seen: geologian-tutkijakoulu@helsinki.fi. Tohtoriohjelman johtoryhmä kä-
sittelee hakemukset ja päättää rahoituksen saajat. Päätökset ilmoitetaan mar-
raskuun 2011 alussa.
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Call for PhD Positions in Geology

CALL
The Finnish Doctoral Program in Geology announces nine open full-
time PhD positions for the period 2012–2015. The Doctorate Pro-
gram in Geology includes all sub-disciplines of geology and solid earth
geophysics.

It is a network comprising the Aalto University (Department of Civil and
Environmental Engineering); Åbo Akademi University (Department of
Geology and Mineralogy); Geological Survey of Finland; University of
Helsinki (Department of Geosciences and Geography, Department of
Physics - solid earth geophysics); University of Oulu (Department of Geo-
sciences, Department of Physics - solid earth geophysics); and University of
Turku (Department of Geography and Geology). The students will comp-
lete their doctorates in one of the universities that belong to the doctoral
program.

The salary (levels 1–4 in the university salary system) will be paid by the
Doctoral Program. Other research costs (analytical work, field work costs
etc.) should be financed from other sources.

The application form is found in: http://blogs.helsinki.fi/geologian-tutki-
jakoulu/haku/call/. The applicant is asked to fill an e-form and attach
1) letter of motivation (max 1 page), 2) research proposal (max. 4 pages),
3) CV and possible publication list, and, should the applicant already be in
progress with his/her PhD, 4) statement of the progress of the work. In
addition, the proposed supervisor is asked to send a reference letter to geo-
logian-tutkijakoulu@helsinki.fi. The language of the application may be
English, Finnish, or Swedish. The deadline for receipt of applications is
26.9.2011 at 23:59.

Inquiries regarding the call should be sent by e-mail to geologian-
tutkijakoulu@helsinki.fi. The applications will be evaluated by the steering
group of the Doctoral Program and the decision will be announced in early
November.
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