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OHJEET DOSENTIN ARVON HAKEMISEKSI
HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISESTÄ TIEDEKUNNASTA

Dosentin arvon myöntämisen edellytykset
Dosentin arvo voidaan yliopistolain 89 §:n mukaan hakemuksesta myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Jyväskylän yliopistossa dosentin arvon myöntää tiedekuntaneuvosto (Jyväskylän yliopiston johtosääntö 11.12.2013, 14 § kohta 9).
Dosentilta edellytetään hyväksytyn väitöskirjan lisäksi vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa
vastaavaa määrää tieteellisiä julkaisuja. Dosentin arvoa hakevan tieteellisiä ansioita ja kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön arvioitaessa otetaan huomioon
 hakijan tieteelliset julkaisut asiantuntijamenettelyä käyttävissä kansainvälisissä julkaisusarjoissa
ja hakijan oma osuus niissä,
 hakijan näytöt itsenäisen tutkijanuran luomisesta (esim. omaan tutkimukseen saatu rahoitus, kansainvälinen tutkimusyhteistyö, toimiminen asiantuntijana),
 hakijan osallistuminen opinnäytetöiden ja tieteellisen tutkimustyön ohjaukseen,
 hakijan osallistuminen alansa kansainväliseen toimintaan ja tieteellisiin kokouksiin sekä
 opetustaito, joka arvioidaan opetus- ja ohjauskokemuksen, pedagogisen koulutuksen, tuotetun
oppimateriaalin, muiden opetustoimessa saavutettujen ansioiden ja opetusnäytteen perusteella.

Miten dosentin arvoa haetaan?
Dosentin arvoa hakevan henkilön tulee keskustella oppiaineen pääedustajan/laitoksen johtajan
kanssa dosentin arvon hakemiseen liittyvistä asioista (dosentuurin tarpeellisuudesta, dosentin arvon
hakemisen ajankohdasta, alasta ja sen mahdollisesta täsmennyksestä sekä opetustaidon arvioimisesta) ennen hakuprosessiin ryhtymistä. Tämä edesauttaa ja nopeuttaa asian käsittelyä.
Dosentin arvoa hakevan on jätettävä tiedekunnalle hakemus, josta ilmenee haettavan dosentuurin
ala ja hakijan yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Hakemus osoitetaan
tiedekunnalle ja se pyydetään lähettämään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakulomake löytyy
osoitteesta:https://www.jyu.fi/hytk/fi/henkilostolle/tiedekunnan-hallinto/dosentin-arvon-hakeminenhumanistis-yhteiskuntatieteellisesta-tiedekunnasta
Hakemukseen on liitettävä pdf-tiedostoina
 CV (ks. TENK:n ohje), sisältäen selostuksen hakijan tieteellisestä toiminnasta
 opetusportfolio
 tiedot annetuista opetusnäytteistä
 julkaisuluettelo (ks. Suomen Akatemian ohje),
 tieteellisten ansioiden arvioimista varten tarkoitetut julkaisut (enintään 10 kpl).

Postiosoite:
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Keskussairaalantie 2
40600 JYVÄSKYLÄ

Puhelin:
(014) 260 1211
vaihde

www.jyu.fi
Y-tunnus:
0245894-7

HUMANISTISYHTEISKUNTATIETEELLINEN
TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

11.1.2017

Hakemusta ja CV:tä laadittaessa tulee ottaa huomioon, mitä edellä on sanottu dosentin arvoa hakevan tieteellisten ansioiden, kyvystä itsenäiseen tutkimustyöhön ja opetustaidon arvioimisesta. Asiantuntijat ja tiedekuntaneuvosto arvioivat hakijan ansiot ja kelpoisuuden dosentin arvo myöntämiseen hakemuksen, CV:n, julkaisuluettelon ja toimitettujen julkaisujen perusteella.
Jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu ja hakija hakee sillä ja mahdollisesti muilla perusteilla vapautusta opetusnäytteen antamisesta, siitä on mainittava hakemuksessa. Samoin hakemuksessa on mainittava, mikäli hakijalla on ehdotus opetusnäytteen aiheeksi.

Opetusnäytteestä vapautus
Dekaani voi myöntää vapautuksen opetusnäytteen antamisesta seuraavissa tilanteissa:
 hakija on antanut vastaavan näytteen Jyväskylän yliopiston humanistisessa tai yhteiskuntatieteellisessä tai humanistis-yhteiskuntatietellisessä tiedekunnassa noin kahden vuoden sisällä hakemuksena päiväyksestä vähintään arvosanalla hyvä;
 hakija on antanut muissa yliopistoissa opetusnäytteitä vastaavia tehtäviä varten noin kahden
vuoden sisällä hakemuksena päiväyksestä vähintään arvosanalla hyvä;
 opetustaito voidaan luotettavasti varmistaa muulla tavalla (esimerkiksi pitkä kokemus vastaavantyyppisen tehtävän hoidosta, riittävän täsmällinen opetusportfolio palautteineen).
Hakemuksen käsittely
Hakemuksen saavuttua asianomaisen laitoksen johtajalta pyydetään lyhyt perusteltu lausunto dosentuurihakemuksesta, erityisesti siitä, voisiko hakija tieteellisen toimintansa ja itsenäisyytensä sekä
opetuskokemuksensa puolesta tulla kysymykseen hakemaansa dosentuuriin ja onko dosentuuri tarpeen laitoksen tutkimuksen, tutkijankoulutuksen ja opetuksen kannalta.
Jos laitoksen johtaja puoltaa dosentin arvon myöntämisprosessin aloittamista, hän antaa lausunnon
dekaanille opetusnäytteen järjestämisestä, sen arviointilautakunnasta sekä asiantuntijoista hakijan
tieteellisten ansioiden arvioimista varten. Mikäli edellytykset opetusnäytteestä vapauttamiseksi täyttyvät, laitoksen johtaja pyytää dekaanilta hakijan vapauttamista opetusnäytteestä.
Tiedekuntaneuvosto arvioi dosentuurin tarpeellisuuden ja valitsee asiantuntijat. Asiantuntijalausuntojen antamiselle asetetaan yleensä kolmen kuukauden määräaika.
Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekuntaneuvosto päättää asiantuntijalausuntojen, mahdollisen opetusnäytteen ja hakemusasiakirjojen perusteella myönnetäänkö hakijalle dosentin arvo.

Todistus dosentin arvosta
Dekaani allekirjoittaa todistuksen dosentin arvosta ja se lähetetään postitse hakijalle.
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