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Dosentin arvon hakijan opetusosaamisen arviointi yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
Yliopistolain 89 § mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito.
Dosentin arvon hakijan opetusosaamisen arvioinnissa noudatetaan rehtorin päätöstä opetusosaamisen arvioinnista Tampereen yliopistossa (TAU/2559/501/2019). Dosentin arvon hakijan opetusosaamista arvioitaessa otetaan huomioon:



Yliopiston ohjeiden mukaisesti laadittu opetusportfolio
Opetusnäyttö

Dosentin arvon hakija liittää hakemukseensa opetusportfolion, jonka tulee sisältää seuraavat osa-alueet:
1. Opetusajattelu (opetusfilosofia): käsitys oppimisesta ja sen tukemisesta opetuksella
2. Pedagogiset valmiudet: pedagoginen koulutus, pedagoginen tutkimus, hyvästä opetuksesta
saadut palkinnot ja huomionosoitukset sekä muut meriitit
3. Opetus- ja ohjauskokemus: opetetut kurssit, ohjatut opinnäytteet, toiminta opettajatuutorina,
erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen, opiskelijoiden oppimista
edistävät opetus- ja ohjauskäytänteet
4. Opetus- ja ohjausosaamisen kehittäminen: oppimateriaalin kehittäminen ja hyödyntäminen,
oppimisympäristöjen kehittäminen, opiskelijapalautteiden hyödyntäminen, tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa
5. Yhteisöllinen opetuksen kehittämistyö: yhteistyö opettajien, opiskelijoiden ja työelämän
kanssa, tieteidenvälinen yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, kansainvälisyys, pedagoginen johtajuus
6. Muut opetukselliset ansiot
7. Aiemmat arviot opetusosaamisesta
Dosentin arvon hakijan opetusosaamista arvioidaan suhteessa dosentin arvon myöntämisen kelpoisuusehtoihin ja kriteereihin. Dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito arvioidaan kokonaisuutena opetusportfoliossa esitettyjen selvitysten pohjalta.
Opetustaito voidaan osoittaa myös opetusnäytteellä. Tällöin opetusnäyte on arvioitava vähintään arvosanalla hyvä (vastaa arviointimatriisin tasoa 3). Opetusnäyte on muodoltaan 20 minuutin luento,
jonka tulee liittyä haettavan dosentin arvon alaan. Hakijan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin opetusnäytteen
otsikko sekä mahdollinen opintokokonaisuus johon luento liittyy (soc-docents.tau@tuni.fi). Opetusnäyte on julkinen tilaisuus, johon voivat tieteellisen toimikunnan jäsenten lisäksi osallistua muuta yleisöä. Opetusnäyte voi olla suomen- tai englanninkielinen. Opetusnäytetilaisuus voidaan järjestää myös
etänä (esim. Teamsin tai Zoomin välityksellä) mikäli siihen on painavia syitä. Opetusnäytteen tukena
voidaan käyttää muistiinpanoja ja opetusvälineitä ja jakaa materiaalia hakijan parhaaksi katsomalla
tavalla. Muistiinpanoista suoraan lukeminen ei ole sallittua. Luennon jälkeen yleisöllä on mahdollisuus
esittää kysymyksiä. Mikäli hakijalla ei todeta olevan tehtävään vaadittavaa hyvää opetustaitoa, hänellä on mahdollisuus uusia opetusnäyte yhden kerran.
Tiedekunta voi harkintansa mukaan katsoa opetusnäytteen antamisen tarpeettomaksi sellaisen hakijan kohdalla, joka on aiemmin antanut opetusnäytteen suomen, ruotsin tai englannin kielellä Tampereen yliopiston tai muun suomalaisen yliopiston opetustehtävään tai dosentin arvoa varten, tai mikäli
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hänellä opetusansioidensa perusteella voidaan arvioida olevan hyvä opetustaito. Kokonaisarvioinnissa huomioidaan opetus- ja ohjauskokemus, yliopistopedagogiset ja muut pedagogiset opinnot sekä
kokemus opetuksen kehittämisestä.
Opetusosaamisen arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Tampereen yliopiston opetusosaamisen
arviointimatriisia, jonka rehtori on 10.6.2021 hyväksynyt (TAU/818/501/2021). Päivitetty arviointimatriisi astui voimaan 1.8.2021.

33014 Tampereen yliopisto | Puh. 0294 5211 | Y-tunnus 2844561-8 | www.tuni.fi

