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Ohje dosentin arvoa hakevalle, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC) 

 
 
Tässä ohjeessa kerrotaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan (ITC) dosentin arvoa kos-
kevasta hakumenettelystä ja dosentin arvon edellytyksistä. Tiedekunnan ohje peruu yliopiston rehto-
rin 12.2.2019 antamaan ohjeeseen dosentin arvon myöntämisestä Tampereen yliopistossa. Dosentin 
arvosta säädetään Yliopistolain (558/2009) 89§:ssä. 
 
Dosentin arvo  
ITC tiedekunnassa dosentin edellytetään osallistuvan esim.  

- Ulkoisen rahoituksen hakemiseen tiedekunnan edustajana 
- Tiedekunnan tarjoamaan dosentin arvon alaan liittyvään opetukseen  
- Tiedekunnan tutkimus- ja julkaisutoimintaan yhteistyössä tiedekunnan tutkijoiden kanssa tai 
tiedekuntaan affilioituneena tutkijana. 

 
Dosentin arvon myöntämisen edellytykset  

- Tohtorin tutkinto  
- Perusteelliset tiedot omalta alaltaan 
- Julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelli-
seen työhön 
- Pääsääntöisesti väitöskirjan jälkeinen merkittävä tieteellinen tai taiteellinen tuotanto (dosentin 
arvoa ei suositella haettavaksi liian varhaisessa vaiheessa tieteellistä uraa) 
- Hyvä opetustaito; Tampereen yliopiston opetusosaamisen asiantuntijoista koostetun asian-
tuntijapoolin käyttämän menettelyn mukaisesti arvioituna 
- Aktiivinen tieteellinen julkaisutoiminta dosentin arvon alalta viimeisen viiden vuoden aikana 
- Ohjauskokemus (kandidaatin ja maisterin tutkielmat, väitöskirjatyöt) 
- Dosentin arvo voidaan erityisistä syistä myöntää yliopiston omalle työntekijälle  
- ITC tiedekunnan johtoryhmä ottaa hakemusta arvioidessaan huomioon lisäksi hakijan tieteel-
lisen toiminnan relevanssin suhteessa tiedekunnan tutkimusprofiiliin.  

 
Dosentin arvon hakeminen: 

- Hakija laatii vapaamuotoisen Tampereen yliopiston rehtorille osoitetun hakemuksen, josta 
käy selkeästi ilmi haettavan dosentin arvon ala. 
 

Hakemukseen liitetään: 

- CV (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukainen), https://www.tenk.fi/si-
tes/tenk.fi/files/tutkijan_ansioluettelomalli_260613.pdf  
- Kopio tohtorin tutkinnosta  
- Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukainen), https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/  
- 10 julkaisua tai taiteellista työtä, jotka hakija haluaa otettavan huomioon kyseisen dosentin 
arvon alan pätevyyttä arvioitaessa  
- Lyhyt kirjallinen selostus dosentin arvon kannalta merkittävistä väitöskirjan jälkeisistä ansi-
oista, toiminnasta sekä kyvystä itsenäiseen tutkimustyöhön 
- Opetusportfolio (enintään 5 sivua, Tampereen yliopiston ohjeiden mukainen), joka sisältää 
kuvaukset hakijan opetusajattelusta, pedagogisista valmiuksista, opetus- ja ohjauskokemuk-
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sesta, opetus- ja ohjausosaamisen kehittämisestä sekä yhteisöllisestä opetuksen kehittämis-
työstä. Lisäksi portfoliossa esitellään aiemmat arviot opetusosaamisesta sekä muut opetuksel-
liset ansiot, https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-10/ohje-opetusportfolion-laatimiseksi.pdf 

 
Dosentin arvon myöntäminen 

- Hakemus toimitetaan suomen- tai englanninkielisenä  
- ITC tiedekunnan johtoryhmä valmistelee dosenttihakemukset 
- Johtoryhmä pyytää dosentin arvon alaa edustavalta professorilta lausunnon, josta käy ilmi 
dosentin arvon merkitys ja tuki tieteenalan opetukselle ja tutkimukselle. Lausunnossaan pro-
fessori voi esittää kahta esteetöntä asiantuntijaa 
- Johtoryhmä arvioi dosentin arvon tarpeellisuuden ennen hakemuksen lähettämistä asiantun-
tijoiden arvioitavaksi 
- Mikäli johtoryhmä pitää dosentin arvoa tarpeellisena ja dosentin arvon alaa tiedekuntaan si-
joittuvana, tiedekunta hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä tai tai-
teellisesta pätevyydestä vähintään kahdelta kansainvälisesti ansioituneelta asiantuntijalta 
- Dosentin arvoa hakevalle varataan mahdollisuus huomauttaa Hallintolakiin (434/2003), 27-
28§ perustuen asiantuntijoiden mahdollisesta esteellisyydestä  
- Arvioidessaan hakijan pätevyyttä asiantuntijan tulee ottaa huomioon tutkimusala sekä alan 
mahdollinen täsmennys. Asiantuntija voi lausunnossaan keskittyä hakijan keskeiseen toimin-
taan ja tuotantoon. Lisäksi asiantuntijalta pyydetään lyhyesti arvioimaan hakijan 4 julkaisua tai 
taiteellista työtä. Asiantuntijalausunnon ohjeellinen pituus on 2-3 sivua 
- Dosentin arvon myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjansa jälkeen 
osoittanut julkaisuillaan/taiteellisilla töillään kykenevänsä itsenäiseen tieteelliseen/taiteelliseen 
työhön.  Hakija on väitöskirjan jälkeen julkaissut tieteellisiä tutkimuksia (ml. kansainväliset jul-
kaisut/taiteellisia töitä, jotka vastaavat laajuudeltaan yhtä väitöskirjatyötä ja merkittävästi laa-
jentavat tai syventävät hakijan tutkimusalaa tai sen osa-aluetta ja osoittavat selvästi hänen do-
sentin arvon mukaisen tieteellisen / taiteellisen pätevyytensä.  
- Kun asiantuntijat ovat antaneet selvästi puoltavat lausunnot dosentin arvoon edellytettävästä 
hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä, arvioidaan hakijan opetus- ja ohjausosaa-
minen. Hakija antaa opetusnäytteen, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Ope-
tusnäyte on julkinen ja sen arvioi Tampereen yliopiston opetusosaamisen asiantuntijoista 
koostettu asiantuntijapooli. Hakijalla voidaan katsoa olevan dosentilta edellytettävä hyvä ope-
tustaito, kun hakijan opetustaito on arvioitu vähintään mainesanalla ”hyvä”, 
https://www.tuni.fi/sites/default/files/2019-12/opetusosaamisen-arviointi-tampereen-yliopis-
tossa.pdf  
- Mikäli johtoryhmä katsoo hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen sekä opetusosaami-
sen arvioinnin perusteella hakijan tieteellisen tai taiteellisen pätevyyden riittäväksi, johtoryhmä 
tekee dekaanille esityksen dosentin arvon myöntämiseksi. Johtoryhmän tulee esittää erityiset 
perusteet, mikäli hakijalla on palvelussuhde Tampereen yliopistoon 
- Dekaani tekee ehdotuksen provostille dosentin arvon myöntämiseksi 
- Rehtori myöntää dosentin arvon provostin esityksestä 
- Päätös dosentin arvon myöntämisestä annetaan tiedoksi tiedekuntaneuvostolle. 

 
 
Dosenttihakemukset toimitetaan sähköisesti tiedekunnan hallintopäällikölle osoitteella: 
kirsi.aalto@tuni.fi 
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