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OHJE DOSENTIN ARVOA HAKEVALLE - YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA
Dosentin arvon myöntämisen edellytykset
Dosentin arvosta säädetään yliopistolain (558/2009) 89 §:ssä, jonka mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.
Rehtori on antanut 12.2.2019 ohjeen dosentin arvon myöntämisestä Tampereen yliopistossa. Dosentin arvoa ei suositella haettavaksi liian varhaisessa vaiheessa uraa. Dosentin arvo voidaan
myöntää erityisistä syistä edellytysten täyttyessä myös yliopiston omalle työntekijälle.

Dosentin arvon hakeminen
Dosentin arvon hakemista suunnittelevan on ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä otettava
yhteyttä asianomaisen oppiaineen professoriin keskustellakseen dosentin arvon tarpeellisuudesta
ja tarkoituksenmukaisuudesta tiedekunnan ja tieteenalan kannalta sekä dosentin arvon alasta. Dosentin arvoa hakevan tutkimusala ei saa olla liian kapea.
Hakija laatii vapaamuotoisen, Tampereen yliopiston rehtorille osoitetun hakemuksen, josta käy selkeästi ilmi dosentin arvon ala ja hakijan yhteystiedot. Hakemus liitteineen toimitetaan yhtenä pdftiedostona. Hakemuksessa pitää olla:
o Ensimmäisenä rehtorille osoitettu hakukirje (1-2 sivua)
o CV, joka on laadittu tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaan:
https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli
o Todistus tohtorin tutkinnosta sekä mahdollisista muista tutkintotodistuksista
o Lyhyt kirjallinen selostus dosentin arvon kannalta merkittävistä väitöskirjan jälkeisistä ansioista, toiminnasta sekä kyvystä itsenäiseen tutkimustyöhön
o Julkaisuluettelo, joka on laadittu Suomen Akatemian ohjeiden mukaan:
https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/
o Tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusportfolio (ohje tämän päätöksen lopussa)
o Luettelo niistä kymmenestä (10) tärkeimmästä julkaisusta, jotka hakija edellyttää otettavan
huomioon arvioitaessa hänen tieteellistä pätevyyttään dosentin arvoa varten. Julkaisut pyydetään toimittamaan hakemuksen käsittelyn myöhemmässä vaiheessa.
Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse pdf-muodossa osoitteella

soc-docents.tau@tuni.fi
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Dosentin arvon myöntäminen
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on tieteellinen toimikunta, jonka tehtävänä on käsitellä dosentin arvon hakemukset. Tieteellinen toimikunta pyytää hakemuksesta alan professorilta vapaamuotoisen tarpeellisuuslausunnon, josta käy ilmi dosentin arvon merkitys ja tuki tieteenalan
opetukselle ja tutkimukselle. Tarpeellisuuslausunnossaan professorin tulee esittää vähintään
kahta ehdokasta asiantuntijoiksi.
Mikäli tieteellinen toimikunta pitää dosentin arvoa tarpeellisena ja alaa tiedekunnan toiminnan
kannalta sopivana, tiedekunta hankkii ennen päätöksentekoa lausunnon hakija tieteellisestä
pätevyydestä vähintään kahdelta kansainvälisesti ansioituneelta asiantuntijalta. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain (434/2003) 27-29 §:ä. Dosentin arvoa hakevalle varataan mahdollisuus huomauttaa hallintolakiin perustuvasta asiantuntijoiden esteellisyydestä.
Hakijan opetus- ja ohjausosaaminen arvioidaan yliopiston ohjeiden mukaisesti.
Tieteellinen toimikunta arvioi hakemusasiakirjojen ja asiantuntijalausuntojen pohjalta, onko hakijalla dosentin arvoon vaadittava tieteellinen pätevyys ja onko hänellä dosentilta vaadittava
hyvä opetustaito ja tekee dekaanille ehdotuksen dosentin arvon myöntämisestä.
Rehtori myöntää dosentin arvon provostin esityksestä.
Päätös dosentin arvon myöntämisestä annetaan tiedoksi tiedekuntaneuvostolle.
Lisätietoja antavat:
Tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja, tutkimusvaradekaani Sami Pirkola, puh. 050 318 7267,
sami.pirkola@tuni.fi
Johdon erityisavustaja Heli Pispa, puh. 050 520 2926 ja tutkimusasiantuntija Maija Ojala-Fulwood puh. 050 473 3265 soc-docents.tau@tuni.fi
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Opetusportfolion 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
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