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LAUSE-ESIMERKKEJÄ KAKSOIS- JA YHTEISTUTKINTOIHIN 
   
 
Kaksoistutkinto  
  
Tämä tutkintotodistus yhdessä xxx yliopiston, xxx maa, xxx pvm myöntämän tutkintotodistuksen 
kanssa muodostaa tohtorin kaksoistutkinnon.    
   
Together with the degree certificate issued by Ajou University, Republic of Korea on 22 August 2017, 
the present degree certificate entitles the holder to a doctoral double degree.   
  
Yhteisohjauksessa suoritettu tutkinto  
  
Tämä tutkinto on suoritettu Itä-Suomen yliopiston ja xxx yliopiston antamassa yhteisohjauksessa.  
  
Tämä tohtorin tutkinto on suoritettu Itä-Suomen yliopiston ja Bernin yliopiston antamassa 
yhteisohjauksessa.   
  
This doctorate has been completed in joint-supervision provided by the University of Eastern Finland 
and the University of Bern.     
   
   
Maisterit (ohjelmassa useita kumppanuusyliopistoja)  
  
Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä tutkintotodistus yhdessä xxx -yliopistossa myönnetyn 
tutkintotodistuksen kanssa muodostaa kaksoistutkinnon, joka on suoritettu xxx - 
maisteriohjelmassa.   
 
xxx -maisteriohjelma on toteutettu yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa: xxx – yliopisto (xxx-
maa), xxx – yliopisto (xxx-maa).   

     
Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä  tutkintotodistus yhdessä Albert-Ludwigs-Universität Freiburg  
-yliopistossa myönnetyn tutkintotodistuksen kanssa muodostaa kaksoistutkinnon, joka on suoritettu 
Master’s Degree Programme in European Forestry  -maisteriohjelmassa.   
  
Master’s  Degree Programme in European  Forestry   -maisteriohjelma on toteutettu yhteistyössä 
seuraavien yliopistojen kanssa: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Saksa), Universitat de Lleida 
(Espanja), Universität für Bodenkultur Wien (Itävalta), AgroParisTech (Ranska) ja Wageningen 
Universiteit (Alankomaat).   
  
Together with the degree certificate issued by the University of Freiburg, the present degree 
certificate entitles the holder to a double Master of Science degree in the field on Agriculture and 
Forestry, completed in the Master's Degree Programme in European Forestry.   
The Master's Degree Programme in European Forestry is offered in cooperation with the following 
partner universities: University of Freiburg (Germany), University of Lleida (Spain), University of 
Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austria), AgroParisTech (France) and Wageningen 
University (The Netherlands).   
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MAISTERIN KAKSOISTUTKINTO (yksi kumppanuusyliopisto)   
  
Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä tutkintotodistusyhdessä xxx –yliopistossa (xxx maa) 
myönnetyn tutkintotodistuksen kanssa muodostaa xxx alan filosofian maisterin kaksoistutkinnon. 
Tutkinto on suoritettu yliopistojen yhteistyönä toteutetun  xxx –ohjelman mukaan.   
  
Tämä Itä-Suomen yliopiston myöntämä tutkintotodistusyhdessä St. Petersburg National Research 
University of Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University)  -yliopistossa 
(Venäjä)  myönnetyn tutkintotodistuksen kanssa muodostaa fotoniikan alan filosofian maisterin 
kaksoistutkinnon. Tutkinto on suoritettu yliopistojen yhteistyönä toteutetun Double Master’s 
Degree Program in Advanced Materials and Technologies of Photonics –ohjelman mukaan.   
  
Together with the degree certificate issued by the St. Petersburg National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO University) (Russia), the present degree 
certificate, issued by the University of Eastern Finland, entitles the holder to a double Master of 
Science degree in the field of Photonics. The degree was completed according to the curriculum of 
the Double Master's Degree Program in Advanced Materials and Technologies of Photonics, which 
was jointly organized between the universities.   
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