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FAKTAA
25

XDOC

Movi tarjoaa 25 tieteellisen
viestinnän opintojaksoa. Näiltä
opintojaksoilta saat täsmätukea
jatko-opintojen kaikkiin eri vaiheisiin, aina väitöskirjan aloittamisesta
konferenssiesityksien laatimiseen ja
väitöspäivään valmistumiseen.

Kaikki jatko-opiskelijoille suunnatut suomen- ja englanninkieliset
opintojaksot on koodattu tunnisteella XDOC.

FIN/ENG

Opintojaksovalikoima vaihtelee vuosittain, tarkista tarjonta ja ilmoittaudu
SISUssa. Voit hakea opintojaksoja
koodilla XDOC. Lisätietoja löydät
myös Movin verkkosivulta, osoitteesta: movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/
tohtori.

Samansisältöistä koulutusta on tarjolla kahdella kielellä, sekä suomeksi
että englanniksi. Voit valita kursseista
sinulle parhaiten sopivan ja suorittaa
kursseja molemmilla kielillä.

SISU

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi kehittää ja toteuttaa Jyväskylän yliopiston johtosääntöön perustuen opetusta
yliopiston perus- ja jatko-opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Movin
tavoitteena on, että jokainen
yliopistolainen saa tarvitsemansa
monikieliset akateemisen viestinnän taidot, jotta hän pystyy sekä
opiskellessaan että valmistuttuaan
viestimään asiantuntevasti kaikilla
tarvitsemillaan kielillä. Movissa
voi syventää kielen osaamista tai
aloittaa uuden kielen opiskelun.
Opiskelu Movissa on maksutonta.
Tohtorikoulutettava voi sijoittaa suorittamansa opintojaksot
JOPSin pakollisiin tai valinnaisiin

viestintä- ja kieliopintoihin. Suunnitellessasi jatko-opintojasi tukevia
Movin opintojaksoja keskustele
valinnoistasi väitöskirjaohjaajasi
kanssa tai pyydä neuvoja Movin
opettajilta.
Movin Kielipalvelut on asiantuntijayksikkö, joka tarjoaa tohtorikoulutettaville käännös- ja kielentarkistuspalveluja. Kielipalvelut on
erikoistunut akateemisten tekstien, kuten artikkelien, konferenssiesitelmien ja tutkimusraporttien
kielentarkistukseen ja kääntämiseen. Kielipalvelujen pääkielet
ovat suomi ja englanti. Saatavilla
on myös auktorisoituja eli virallisia
käännöksiä suomesta englantiin.
Lisätietoja: kielipalvelut@jyu.fi

Lisätietoja: movi.jyu.fi · movi@jyu.fi

Movin tohtorikoulutettaville tarjoamat opintojaksot luovat

KOULUTUKSIEN
PÄÄTEEMAT

mahdollisuuksia vuorovaikutukseen toisten tieteenalojen
tutkijoiden kanssa yhteisten kysymysten äärellä sekä oman
viestintäosaamisen kehittämiseen. Usein juuri monitieteiset ryhmät ovat opintojaksojen suurinta antia; vuorovaikutuksessa toisten tohtorikoulutettavien kanssa monet

VÄITÖSKIRJAPROSESSI
• väitöskirjan työstämisen eri
vaiheisiin liittyviä opintojaksoja

ongelmat ovat ratkenneet ja oma ajattelu jäsentynyt. Opintojaksoillamme saat myös yksilöllistä ohjausta ja palautetta
sekä pääset tarkastelemaan väitöskirjaprosessia monista –
esimerkiksi tekstilajien, kirjoitusprosessin ja ajanhallinnan
– näkökulmista. Opintojaksoillamme saat tietoa, tukea ja
työkaluja väitöskirjaprosessin eri vaiheisiin – muun muassa

VIESTINTÄ TIEDEYHTEISÖSSÄ
• eri tekstilajeihin ja viestintätilanteisiin
liittyviä opintojaksoja

rahoitushakemusten kirjoittamiseen, artikkelien julkaisemiseen, väitöskirjan viimeistelyyn, väitöstilaisuuteen
valmistautumiseen ja tutkimustulosten yleistajuistamiseen.

Peppi Taalas
johtaja
Movi

TIETEEN POPULARISOINTI
• oman tutkimuksen yleistajuistamiseen
liittyviä opintojaksoja

Tohtorikoulutuksessa keskeisiä osaamistavoitteita ovat
syvällinen perehtyneisyys omaan tutkimusalaan sekä
uuden tieteellisen tiedon tuottamisen taidot. Yhtä tärkeää
on tiedon viestiminen eri keinoin ja eri kohderyhmille.
Vain viestitty tieto voi päätyä tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön ja muuttaa maailmaa. Siksi tohtoriohjelmien
opetussuunnitelmiin kuuluu myös viestintäopintoja. Movi
kehittää kurssitarjontaansa tohtoriopiskelijoita kuunnellen ja yhteistyössä tutkijakoulun kanssa. Väitöskirjantekijöiden tueksi suunniteltujen viestintä- ja kieliosaamista

”Suurin oivallukseni oli, että
akateeminenkin kirjoittaminen
on luovaa kirjoittamista. Se vapautti paljon energiaa ja vähensi
sitä puristavaa ajatusta, osaanko
kirjoittaa akateemista tekstiä.”

vahvistavien kurssien valikoima on hyvin monipuolinen.
Hyvät viestintätaidot auttavat väitöstutkimuksessa, siitä viestimisessä ja sen puolustamisessa. Ne ovat vahvuus

” Hyödyllinen ja
ajatuksiaherättävä
kurssi, jonka
pitäisi olla kaikille
pakollinen!”

myös vaativissa asiantuntijatehtävissä, joihin valmistuneet
tohtorit usein sijoittuvat. Viestintäosaamisen kehittäminen
tohtoriopintojen aikana kannattaa! Tutustu tarjontaan ja
ilmoittaudu kurssille.

Tuula Oksanen
tutkijakoulukoordinaattori
JYU tutkijakoulu

”Aloin uskoa itseeni:
pystyn kyllä tekemään
tutkimusta, kunhan
ajattelulle ja oivalluksille
on tilaa ja aikaa.”

”Työpaja vahvisti käsitystä siitä,
millainen minä olen tutkijana ja
että minun tulee olla itselleni
ja omalle työskentelytavalleni
uskollinen eikä yrittää leikkiä
jotakuta muuta.”

Väitöskirjantekijöiltä vaaditaan paljon: samaan aikaan, kun
kalenteri on yhä tiukemmin aikataulutettu, aikaan pitäisi
saada yhä enemmän, yhä monipuolisempaa ja yhä laadukkaampaa tutkimusta. Movin tohtorikoulutuksen työpajat
vastaavat väitöskirjantekijöiden koulutustarpeisiin hyvin
konkreettisella ja käytännönläheisellä tavalla. Tiedeviestinnän työpajoissamme lähtökohtana on aina aktiivisen ja motivoituneen väitöskirjaprosessin edistäminen turvallisessa
vertaisryhmässä. Konneveden tutkimusasemalla järjestetKuva: Auli Dahlström

tävät väitöskirjaretriitit antavat mahdollisuuden keskittyä
omaan tutkimukseen inspiroivassa ympäristössä, jossa
samaan aikaan on tarjolla ohjausta ja vertaisryhmän tukea.
Tavoitteenamme on tukea tutkijoiden kasvua omaäänisiksi
ja vakuuttavasti viestiviksi asiantuntijoiksi, jotka osallistuvat rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Elina Jokinen
yliopistonopettaja
Movi

Yliopistonopettaja Elina Jokinen keskusteluttaa retriittiläisiä Konnevedellä.

DOCTORAL
DEGREE
COMMUNICATION
• Conference presentations,
2 ECTS
• Grant writing, 2 ECTS

POPULARISATION
• Tutkimuksesta tietokirjaksi,
3–5 op
• Popularizing research, 2 ECTS

PROCESS
PROCESS
• Väitöskirjaretriitti, 5 op

PROCESS

MASTER’S
DEGREE

• Starting to write as a doctoral
student, 2 ECTS
• Kirjoittaminen vauhtiin, 3 op
• Academic voice and integrating
sources, 2 ECTS

• Academic articles:
the publishing process,
2 ECTS

• Article-based dissertations,
2 ECTS
• Preparing for the doctoral
defence, 2 ECTS

