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Luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukeminen kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa

On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti
yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja
että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.
Yliopiston opetusneuvosto käsitteli 12.9.2011 opiskelijoiden luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukemista kandidaatin- ja maisterintutkinnoissa ja totesi, että asiassa
tarvitaan tutkintorakenneuudistuksen koordinaatioryhmän vuonna 2005 antamia suosituksia täsmällisempi ja velvoittavampi yliopiston yhteinen linjaus. Opetusneuvosto
piti hyvänä Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan 16.12.2010 tekemää selvitystä ja
siihen liitettyä ehdotusta ja päätti, että rehtorin päätös valmistellaan sen pohjalta.
Rehtori päättää vahvistaa seuraavat periaatteet luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukemisesta Tampereen yliopistossa 1.8.2012 lähtien noudatettaviksi:
1. Kustakin seuraavasta (a–d) luottamustehtävästä luetaan hyväksi 3 opintopistettä:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai
hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)
2. Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä.
3. Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.
4. Hyväksilukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismenettelyllä.
5. Opintosuoritus kirjataan kandidaatin tai maisterin tutkintoon.
6. Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Hakemus osoitetaan tieteenalayksikölle ja toimitetaan yksikön opintoasiainpäällikölle.
7. Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan.
8. Opintosuorituksesta ei anneta arvosanaa.
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Tieteenalayksiköt voivat tarkentaa näitä periaatteita päättämällä esimerkiksi vuotta
lyhyemmästä toimikaudesta hyväksiluettavista opintopisteistä, määrittelemällä mihin
kohtiin tutkintoa opintosuoritus hyväksytään ja ottamalla huomioon myös muita luottamustehtäviä, esimerkiksi toimimisen valtakunnallisessa opiskelijajärjestössä tai
opiskeltavaan alaan liittyvässä järjestössä.
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