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OHJE DOSENTIN ARVOA HAKEVALLE

Yliopistolain (558/2009) 89 § 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.
Dosentin arvon saaminen edellyttää hakemusta. Tampereen yliopistossa rehtorin tehtävänä on
päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekuntaneuvoston esityksestä (TaYJS 18 § 4 mom).
Tiedekuntaneuvoston esityksen tulee pohjautua hakijan tieteellisten ansioiden perusteelliseen
selvitykseen ja pohdintaan. Rehtorin päätöksen (27.1.2017) mukaan sama henkilö voi saada dosentin
arvon Tampereen yliopistossa vain kerran. Tiedekunta voi vain perustellusta syystä esittää dosentin
arvoa yliopiston omalle työntekijälle.
Dosentti voi osallistua edustamansa alan/tutkinto-ohjelman tutkimukseen, opetuksen antamiseen,
opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan
tieteenalayksikön kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät
tällöin yliopiston yleisen työehtosopimuksen ja yliopiston päätösten mukaisesti.
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dosentin arvolle asettamat vaatimukset
Tieteelliset ansiot
Dosentin arvo Tampereen yliopistossa voidaan myöntää vain erityisistä tieteellisistä tai taiteellisista
ansioista, koska dosentin arvon myöntämisestä annettua päätöstä ei voi peruuttaa. Dosentin arvoa ei
näin ollen ole syytä hakea uran liian varhaisessa vaiheessa taikka liian vähillä ansioilla tai liian kapeaalaisena. Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on väitöskirjan jälkeen julkaissut
tieteellisiä tutkimuksia, jotka merkittävästi laajentavat hakijan tutkimusalaa, ja osoittavat selkeästi
hänen dosentin arvon mukaisen tieteellisen pätevyytensä.
Tieteellisestä tuotannosta tulee käydä ilmi, että hakijalla on hakemallaan alalla perusteelliset tiedot ja
kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellisen tuotannon tulee osoittaa, että hakija on
luonut oman tutkimuslinjansa ja että hakijan tutkimustyö jatkuu aktiivisena. Arvioinnissa otetaan
ensisijaisesti huomioon artikkelit, jotka on julkaistu tai hyväksytty julkaistavaksi asiantuntijamenettelyä
käyttävissä julkaisusarjoissa, sekä monografiamuotoiset vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut. Näiden
julkaisujen määrä on väitöskirjan lisäksi pääsääntöisesti 10-20 tieteenalasta riippuen ja hakijan tulee
olla niissä keskeinen tekijä.
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Tieteellinen pätevyys arvioidaan tutkimuksen laatuun ja laajuuteen perustuen. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota tutkimustyössä saavutettuihin tärkeimpiin tuloksiin sekä tutkimuksen
merkitykseen sillä alalla, jolla dosentin arvoa haetaan.
Opetusansiot ja opetusnäyte
Dosentilta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon pedagoginen
koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetusansiot
sekä mahdollinen opetusnäyte.
Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa hakijan tieteellisestä pätevyydestä hakija antaa tiedekunnan
ohjeiden mukaan opetusnäytteen, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Hakijalla voidaan
katsoa olevan dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito, mikäli hakijan opetusnäyte on arvioitu
vähintään mainesanalla ”hyvä.”
Tieteellinen toimikunta voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, mikäli hakija on
aikaisemmin antanut vähintään arvosanalla ”hyvä” hyväksytyn opetusnäytteen yliopiston
opetustehtävään. Hakija voidaan vapauttaa opetusnäytteen antamisesta myös, mikäli hakijalla on
annettujen selvitysten mukaan kiistattomasti dosentilta edellytettävä hyvä opetustaito.
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. Nimikekysymyksiin liittyviä tietoja antavat myös
tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja ja hallintopäällikkö.
Kun dosentin arvon ala ja tarpeellisuus on selvitetty, dosentin arvoa hakevaa pyydetään toimittamaan
seuraavat asiakirjat tiedekunnan hallintopäällikölle:
1. Tampereen yliopiston rehtorille osoitettu hakemus, josta käy ilmi dosentin arvon ala ja hakijan
osoite sekä muut yhteydenottotiedot. Hakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat kohdissa 2-8
mainitut asiakirjat.
2. Ansioluettelo, josta käy ilmi hakijan koulutus, työkokemus ja kielitaito.
3. Kopiot tohtorintutkintotodistuksesta sekä mahdollisista muista tutkintotodistuksista.
4. Lyhyt kirjallinen selostus dosentin arvon hakemisen kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta
mukaan lukien kansainvälinen toiminta. Asiantuntijamenettelyä varten selvityksessä tulee
selkeästi eritellä väitöskirjan tutkimusalaa laajentava tutkimus- ja julkaisutoiminta.
5. Tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti laadittu julkaisuluettelo.
6. Tiedekunnan antamien ohjeiden mukaisesti laadittu selvitys opetusansioista (opetusportfolio).
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7. 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 liiteasiakirjoineen toimitetaan tiedekunnan kansliaan.
Osoite:
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.
Käyntiosoite: LINNA, Kalevantie 5.
Tiedustelut: Hallintopäällikkö puh. 040 190 1390,
sähköposti: paula.k.jarvenpaa@uta.fi

Hakemuksen käsittely tiedekunnassa
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on tieteellinen toimikunta, jonka tehtävänä on antaa hakemuksen
perusteella lausunto dosentin arvon alan määrittelystä, tarpeellisuudesta sekä tehdä ehdotus
asiantuntijoiksi.
Jos tiedekuntaneuvosto katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän arvon saamisen
edellytykset, se tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Tiedekuntaneuvosto hankkii ennen
päätöksentekoa lausunnon hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta asiantuntijalta, jollei se
erityisestä syystä katso lausunnon hankkimista tarpeettomaksi. Kelpoisuutta arvioitaessa käytetään
pääsääntöisesti aina asiantuntijamenettelyä. Asiantuntijalausunnot voi jättää pyytämättä vain siinä
tapauksessa, että tieteellinen toimikunta perustellusti pitää sitä tarpeettomana hakuasiakirjoista
ilmenevien taikka muutoin tiedossa olevien hakijan erityisten tieteellisten ansioiden vuoksi.
Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa se, mitä Hallintolain (434/2003) 28 §:ssä säädetään.
Dosentin arvoa hakevalle varataan mahdollisuus huomauttaa hallintolakiin perustuvasta
asiantuntijoiden esteellisyydestä. Asiantuntijan tulee olla asianomaisen alan professori tai dosentti
taikka hänellä tulee olla pitkäaikainen käytännön kokemus dosentin arvon alalla toimimisesta.
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