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OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE
Dosentin arvo
Yliopistolaki (558/2009) 89 §
Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta
alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön
sekä hyvä opetustaito.
Tampereen yliopiston johtosääntö 18 § 4 mom
Rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekuntaneuvoston esityksestä.
Tampereen yliopiston rehtorin päätös 27.1.2017
Dosentin arvo Tampereen yliopistossa voidaan myöntää vain erityisistä tieteellisistä tai taiteellisista
ansioista. Dosentin arvoa hakevan tulee antaa luotettava selvitys suorittamastaan tohtorintutkinnosta
ja mahdollisista muista tutkinnoista, julkaisuistaan, muulla tavoin osoittamastaan kyvystä itsenäiseen
tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä opetuksellisista ansioistaan. Lisäksi hakijan tulee osoittaa
tiedekuntaneuvoston määrittelemällä tavalla opetustaitonsa.
Dosentti voi osallistua edustamansa alan / tutkinto-ohjelman tutkimukseen, opetuksen antamiseen,
opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan
kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.
Hakuohjeet
Dosentin arvoa ei ole syytä hakea uran liian varhaisessa vaiheessa tai liian vähillä ansioilla. Tiedekunta
voi vain perustellusta syystä esittää dosentin arvoa yliopiston omalle työntekijälle.
Dosentin arvon hakemista suunnittelevan on ennen varsinaisen hakemuksen toimittamista otettava
yhteyttä asianomaisen tieteenalan professoriin keskustellakseen dosentin arvon tarpeellisuudesta ja
tarkoituksenmukaisuudesta tiedekunnan ja tieteenalan kannalta sekä neuvotellakseen dosentin arvon
tutkimusalasta. Dosentin arvon ala ei saa olla liian kapea.
Kun dosentin arvon ala ja tarpeellisuus on selvitetty, dosentin arvoa hakevaa pyydetään toimittamaan
seuraavat asiakirjat tiedekuntaan:
1. Tampereen yliopiston rehtorille osoitettu hakemus, josta tulee käydä selvästi ilmi dosentin
arvon ala ja mahdollinen täsmennys sekä hakijan yhteystiedot. Lisäksi edellytetään
mainintaa professorista, jonka kanssa dosentin arvosta on keskusteltu.
2. Oikeaksi todistettu ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin
mukaisena (linkki) sekä oikeaksi todistetut tutkintotodistusjäljennökset.
3. Lyhyt kirjallinen selostus dosentin arvon kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta sekä
kyvystä itsenäiseen tutkimustyöhön. Selostuksessa tulee eritellä hakijan väitöskirjan jälkeinen,
sitä merkittävästi laajentava tutkimus- ja julkaisutoiminta.
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4. Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti laadittuna. (linkki)

5. Selvitys opetusansioista (opetusportfolio).
6. Väitöskirja / taiteellisen väitöstutkimuksen kirjallinen osa muistitikulle tallennettuna (3 kpl) tai
linkkinä sähköiseen versioon.
7. Luettelo niistä (5-10) julkaisuista, jotka hakija haluaa otettavan huomioon arvioitaessa hänen
tieteellistä / taiteellista pätevyyttään dosentin arvoa varten. Julkaisujen tulee olla sellaisia, jotka
eivät sisälly hakijan väitöskirjaan. Yhteisjulkaisujen osalta dosentin arvon hakijan oma osuus on
esitettävä selvästi.
8. Edellä mainitut julkaisut voi toimittaa muistitikulla (3 kpl) tai toimittamalla linkit arvioitaviin
julkaisuihin, jotka ovat avoimesti saatavilla verkossa tai yleisesti käytössä olevissa digitaalisissa
kirjastoissa.
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Hakemuksen käsittely tiedekunnassa
Viestintätieteiden tiedekunnassa dosentin arvon hakemukset käsittelee tieteellinen toimikunta. Ao. alan
professori toimittaa tieteelliselle toimikunnalle lyhyen kirjallisen lausunnon dosentin arvon
tarpeellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta tiedekunnan ja tieteenalan kannalta. Tieteellinen
toimikunta ottaa kantaa dosentin arvon tarpeellisuuteen ja dosentin arvon alan määrittelyyn sekä esittää
käytettäviä asiantuntijoita tiedekunnan dekaanille.
Kun asiantuntijalausunnot on saatu ja opetustaito arvioitu, dekaani päättää asian viemisestä
tiedekuntaneuvoston käsittelyyn tieteellistä toimikuntaa kuultuaan. Jos tiedekuntaneuvosto katsoo
dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen edellytykset, se tekee asiaa koskevan
esityksen rehtorille mahdollisten asiantuntijalausuntojen ja tieteellisen toimikunnan puoltavan
kannanoton perusteella.
Asiantuntijoiden valinta
Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä pyydetään lausunto kahdelta tiedekunnan
ulkopuoliselta asiantuntijalta, jollei tiedekuntaneuvosto katso, että lausunnon hankkiminen on
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perustellusta syystä tarpeetonta. Perustelut on kirjattava tiedekuntaneuvoston esitykseen. Kelpoisuutta
arvioitaessa käytetään pääsääntöisesti asiantuntijamenettelyä.
Asiantuntijan tulee olla asianomaisen alan professori, dosentti tai hänellä tulee olla pitkäaikainen
käytännön kokemus dosentin arvon alalla toimimisesta. Asiantuntijoita valittaessa on otettava
huomioon, mitä hallintolain (434/2003) 28 §:ssä (esteellisyysperusteet) säädetään. Dosentin arvoa
hakevalle varataan mahdollisuus huomauttaa hallintolakiin perustuvasta asiantuntijoiden
esteellisyydestä.
Dosentin arvon myöntämisen edellytykset
Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan (tai vastaavaksi katsottujen
taiteellisten ansioiden) jälkeen julkaissut tieteellisiä / taiteellisia tutkimuksia, jotka merkittävästi
laajentavat hakijan tutkimusalaa tai sen osa-aluetta ja osoittavat selvästi hänen dosentin arvon
mukaisen tieteellisen / taiteellisen pätevyytensä.
Arvioitaessa hakijan tieteellistä / taiteellista pätevyyttä yleisenä kriteerinä on, että julkaisut / taiteelliset
tuotokset vastaavat laajuudeltaan, määrältään sekä tieteelliseltä / taiteelliselta tasoltaan yhteensä
vähintään yhtä hyvää väitöskirjaa.
Asiantuntijoita pyydetään lausunnossaan kiinnittämään huomiota yleisen tieteellisen / taiteellisen
pätevyyden ohella myös hakijan kansainväliseen toimintaan, kuten julkaisemiseen ja
verkostoitumiseen.
Opetustaidon arviointi
Dosentin arvon myöntämisen perusteena on hyvä opetustaito. Opetustaitoa arvioidaan opetusnäytteen
ja opetusansioiden perusteella. Tiedekunnan opetustaitotoimikunta arvostelee opetusnäytteen ja arvioi
opetustaidon kokonaisuudessaan.
Hakija antaa opetusnäytteen, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Dosentin arvoa hakeva
voidaan vapauttaa opetusnäytteen antamisesta, mikäli hakijalla on annettujen selvitysten perusteella
kiistattomasti dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito. Vapautusta opetusnäytteen antamisesta
hakevan tulee liittää hakemukseensa asiaa koskeva anomus perusteluineen sekä perusteluihin liittyvät
dokumentit (esim. pöytäkirjan otteet aiempien opetusnäytteiden arvostelusta).
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