Tutkimuslupahakemus

1 (3)

Hakemuksessa antamiasi henkilötietoja käytetään vain hakemuksen päätöksentekoon.
Hakijan tiedot

Nimi
Katuosoite

Tutkimuksen/opinnäytetyön ohjaaja

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköpostiosoite

Tutkimuslaitos, oppilaitos tai muu yhteisö

Hakijan tehtävä/virka-asema

Nimi

Oppiarvo ja ammatti

Toimipaikka ja osoite

Päiväys ja
allekirjoitus

Puhelin

Sähköposti

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus, sitoudun ohjaamaan tutkimusta

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

TIIVISTELMÄ TUTKIMUSSUUNNITELMASTA
Tutkimuksen
tekijä/tekijät

Tutkimuksen nimi
Tutkimuksen taustaa
Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat
Tutkimuksen kohderyhmä ja aineistonkeruutapa
Tutkimuksen aikataulu

Kajaanin
Ammattikorkeakoulu Oy

PL 52, Ketunpolku 1
871O1 Kajaani

www.kamk.fi

Y-tunnus: 2553600-4
Kotipaikka Kajaani
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Liittyykö tutkimukseen tutkimuseettisiä
ongelmia? Jos liittyy,
mitä, ja miten
TEKNKin ihmistieteitä koskevat eettiset periaatteet otetaan huomioon?
Miten tutkimusaineisto säilytetään
turvallisesti tutkimuksen aikana ja
mitä tutkimusaineistolle tapahtuu tutkimuksen jälkeen?
KAMKin rooli tutkimuksessa (vastuut,
velvollisuudet ja
hyöty)
Tutkimuksen rahoittajat ja puoltajat
Päiväys ja allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Tutkimuksen ohjaajan allekirjoitus

Hakemuksen liitteet
Tutkimussuunnitelma
Tietosuojaseloste
Tutkimuseettinen ennakkoarviointilausunto
Tutkittavan tiedote
Tutkittavan suostumuslomake
Muu tutkittavalle annettava materiaali (esim. kyselylomake tai haastattelurunko).

Kajaanin
Ammattikorkeakoulu Oy

PL 52, Ketunpolku 1
871O1 Kajaani

www.kamk.fi

Y-tunnus: 2553600-4
Kotipaikka Kajaani
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Pyyntö saada henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteristä julkisuuslain (621/1999) 16.3 §:n tai
henkilötietolaki (523/1999) 14 §:n perusteella.
Täytetään vain kun pyydetään henkilötietojen luovuttamista.
U

U

Tutkimuskohde ja sen rajaus
KAMK:n opiskelijat
päivätoteutus
monimuotototeutus
ylempi amk
erikoistumiskoulutus
avoin amk
muu

KAMK:n henkilökunta
opetushenkilöstö
muu henkilöstö

läsnäolevat
poissaolevat
koko ammattikorkeakoulu
tietty/tietyt koulutukset/opetusryhmät, mitkä?
opintojen aloitusvuosi

koko ammattikorkeakoulu
tietty/tietyt koulutukset, mitkä?
muu rajaus

muu rajoitus (esim. tietty opintopistemäärä)

kaikki ehdot täyttävät opiskelijat
satunnaisotos (tähän henkilömäärä ja otantamenetelmä)
Tietojen toimitusmuoto: suojattu sähköposti
Listalle tulostettavat tiedot

kaikki ehdot täyttävät henkilöt
satunnaisotos (tähän henkilömäärä ja otantamenetelmä)
Tietojen toimitusmuoto: suojattu sähköposti
Luovutetaan vain henkilökunnan kamk.fi -sähköpostiosoitteet.

sukunimi ja etunimi
koulutus
sähköpostiosoite (@kamk.fi)
Tiedot pyydetään toimittamaan
Mihin mennessä?
(Varaudu noin 2 viikon toimitusaikaan)

Tiedot pyydetään toimittamaan
Mihin mennessä?
(Varaudu noin 2 viikon toimitusaikaan)

Sitoudun käyttämään saamiani tietoja vain tässä hakemuksessa ja sen liitteissä ilmoitettuun tarkoitukseen enkä
luovuta tai myy tietoja edelleen.
Sitoudun myös hävittämään/anonymisoimaan aineiston tulosten julkaisemisen jälkeen.
Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus

Kajaanin
Ammattikorkeakoulu Oy

PL 52, Ketunpolku 1
871O1 Kajaani

www.kamk.fi

Y-tunnus: 2553600-4
Kotipaikka Kajaani

