OPINNÄYTETYÖ-/TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Uusi lupahakemus
OPINNÄYTETYÖN/
TUTKIMUKSEN
TEKIJÄ

Muutos vanhaan lupaan, jonka päätösnumero on
Sukunimi

Etunimet

Osoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Sukunimi (Muut tekijät)

Etunimi

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö

Koulutusohjelma/suuntautumisvaihtoehto

OPINNÄYTETYÖN/
TUTKIMUKSEN
OHJAAJA(T)
OPPILAITOKSESSA

Nimi
Toimipaikka ja osoite
Puhelin

Sähköpostiosoite

Oppiarvo ja ammatti
OPINNÄYTETYÖ/
TUTKIMUS

Opinnäytetyön/tutkimuksen nimi
Opinnäytetyön/tutkimuksen taso
Väitöskirja
Lisensiaattitutkimus
Muu opinnäytetyö

Pro gradu

AMK-opinnäytetyö

Muu, mikä?

Lyhyt yhteenveto (Opinnäytetyön/tutkimuksen aihe, tarkoitus ja teoreettinen tausta,
käytetty tutkimusaineisto, aineiston keruu- ja analysointitapa, tutkimuksen merkityksen
arviointi, eettiset näkökohdat.)

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 283
26101 RAUMA
www.rauma.fi

Steniuksenkatu 2
26100 RAUMA
Vaihde 02 83511/02 83411

OPINNÄYTETYÖ-/TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

YHTEYSHENKILÖ(T)
SOSIAALI- JA
TERVEYSTOIMESSA

Jotta opinnäytetyö/tutkimuksen teko voidaan suorittaa mahdollisimman joustavasti
ja ao. yksikön kannalta mielekkäästi, on tutkijan syytä ennen varsinaista luvanhakua
ottaa yhteys tämän yksikön esimieheen tai muuhun vastaavaan henkilöön ja sopia
alustavasti tutkimuslähtökohdat. Yhteyshenkilön nimi merkitään tähän.
Nimi
Yksikkö
Puhelin

Sähköposti

Yhteyshenkilö on tarkistanut tutkimussuunnitelman
HAKEMUKSEN
LIITTEET

Opinnäytetyö-/tutkimussuunnitelma, josta ilmenevät opinnäytetyön/tutkimuksen
aihe, tarkoitus ja teoreettinen tausta, käytetty tutkimusaineisto, aineiston keruuja analysointi, tutkimuksen arviointi, eettiset näkökohdat.
Kyselylomake
Muu, mikä?
Aineiston keruuaika (alkaa/päättyy)

TUTKIJAN SITOUMUS
JA ALLEKIRJOITUS

Opinnäytetyön/tutkimuksen arvioitu
valmistumisaika

- Tutkija sitoutuu tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa noudattamaan
henkilötietolain määräyksiä.
- Tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat
tutkimusrekisterit hävitetään tai arkistoidaan henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.
- Tutkimusraportista ei ole yksilöitävissä tutkimuksen piiriin tai otantaan kuulunutta
henkilöä.
- Mahdollisesti tarvittavassa suostumusasiakirjassa tulee ilmetä ao. henkilön lupa
käyttää häntä koskevia tietoja, tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja
henkilöiden mahdollisuus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen heti niin
halutessaan.
- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan
käyttöön.
Sitoudun noudattamaan ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja luovuttamaan
korvauksetta opinnäytetyöstä/tutkimuksesta sen valmistuttua yhden kappaleen
sähköisesti Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle. Mikäli opinnäytetyön/
tutkimuksen teko keskeytyy, tulen ilmoittamaan siitä Rauman kaupungin sosiaalija terveystoimialan kehittämispalveluun.

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika
.

.20

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Hakemuksen ja valmistuneen opinnäytetyön/tutkimuksen palautus:
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Kehittämispalvelut
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma
puhelinvaihde 02 83411 tai 02 83511

RAUMAN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimiala
PL 283
26101 RAUMA
www.rauma.fi

Steniuksenkatu 2
26100 RAUMA
Vaihde 02 83511/02 83411

