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Oulun yliopisto, luonnontieteellinen tiedekunta  

Ohjeet dosentuurin hakemiseksi ja dosentuurin arvioimisesta  

 

Dosentuuria koskevat säädökset 

Yliopistolain (558/2009) 89§:n mukaan yliopisto - yliopiston rekrytointiohjeiden mukaan 
rehtori - 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. 

Rekrytointiohjeiden mukaan jos dekaani katsoo dosentin arvoa hakevan henkilön täyttävän 
arvon saamisen edellytykset, hän tekee asiaa koskevan esityksen rehtorille. Ennen 
päätöksen tekoa hankitaan lausunto hakijan tieteellisestä pätevyydestä kahdelta 
asiantuntijalta, jollei sitä erityisestä syystä katsota tarpeettomaksi. Dekaani määrittelee 
opetusansioiden arviointitavan. 

 

Dosentuurin hakeminen ja hakemuksen käsittely 

Ennen dosentuuria koskevan hakemuksen jättämistä hakijan on otettava yhteyttä 
dosentuurin oppialan professoriin tai ao. asianomaisen laitoksen johtajaan. Laitoksen johtaja 
muodostaa ennakkoarvion dosentuurin tarpeellisuudesta sekä hakijan pätevyydestä ko. 
alalla kuultuaan tarvittaessa oppialan professoria, johtoryhmää tai tutkimuksen 
edistämisryhmää (TETR). Mikäli laitoksen johtaja päätyy positiiviseen tulokseen, hänen 
tulee laatia esitys dosentuurin hakijan pätevyyden arvioinnissa käytettävistä asiantuntijoista 
akateemiselle arviointiryhmälle (tiedekuntaneuvoston osajoukko), joka edelleen esittää 
asiantuntijoita dekaanille, joka kutsuu asiantuntijat. Asiantuntijalausuntojen saapumisen ja 
opetusnäytteen antamisen ja arvostelun jälkeen dekaani tekee yliopiston rehtorille esityksen 
dosentin arvon myöntämisestä arviointiryhmän esityksen pohjalta. Yliopiston rehtori tekee 
tämän jälkeen päätöksen dosentin arvon myöntämisestä. 

Dosentuuria koskeva hakemus on osoitettava Oulun yliopiston luonnontieteelliselle 
tiedekunnalle. Hakemuksesta on ilmettävä dosentuurin ala.  

Hakemukseen on liitettävä englanninkielinen curriculum vitae (tai vastaava) sekä 
julkaisuluettelo. Julkaisuluettelo on esitettävä seuraavalla tavalla ryhmiteltynä:  

(1) artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;  

(2) artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä 
tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee -käytäntö,  



 
 
 

 
 

 

2(2) 

(3) artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;  

(4) artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä 
konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;  

(5) tieteelliset monografiat; 

(6) muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssi julkaisuissa, 
joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa; 

Lisäksi voidaan omana ryhmänään luetella muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset 
artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-
ohjelmat ym. 

 

Luonnontieteellisen tiedekunnan menettelytavat   

Kelpoisuuden arvioiminen  

Dekaani ratkaisee akateemisen arviointiryhmän esityksen pohjalta, onko hakijalla dosentilta 
vaadittava tieteellinen pätevyys ja hyvä opetustaito. 

Tieteellinen pätevyys  

Arviointiryhmä käyttää asiantuntijoita tieteellisen pätevyyden arvioinnissa. Jos hakijan 
tieteellinen pätevyys dosentuurin alalla on todettu aiemmin yliopiston professorin viran haun 
yhteydessä, ei asiantuntijamenettelyä välttämättä tarvita. Päätöksen tästä tekee dekaani 
arviointiryhmän esityksestä. 

Tiedekunta edellyttää, että sen käyttämät asiantuntijat ilmoittavat lausunnossaan 
mahdollisimman yksiselitteisesti, toteutuvatko edellä mainitut vaatimukset ja onko hakijan 
pätevä dosentiksi alallaan.  

Koska dosentin arvo on ensisijassa akateeminen, dosentuurin hakijan pätevyyttä 
arvosteltaessa painotetaan ensisijaisesti tieteellisen julkaisutoiminnan määrää ja laatua. 
Luonnontieteellinen tiedekunta edellyttää dosentiksi nimitettävältä tohtorin tutkintoa sekä 
sellaista haettavan dosentuurin alaan kuuluvaa tieteellistä tuotantoa, joka vastaa 
tieteelliseltä merkitykseltään vähintään kahta hyvää väitöskirjaa. Hakijalta edellytetään 
myös, että hän osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä 
tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.  

Opetustaito  

Arviointiryhmä päättää opetustaidon osoittamisesta. Tiedekunnasta dosentuuria hakevien 
opetustaito arvioidaan oppialojen päättämällä tavalla, yleensä asianomaisen laitoksella 
annettavalla julkisella näyteluennolla tai seminaarilla, joka arvostellaan laitoksen opetuksen 
kehittämistyöryhmän (OKTR) päättämällä tavalla. Opetusnäytteen arvioinnissa tulee 
yleisarvion päätyä vähintään hyvään (3/5) tasoon. Mikäli dosentuurin hakija on jo antanut 
opetusnäytteen jonkin virantäytön tai toisen dosentuurin yhteydessä, voidaan hakija 
vapauttaa opetusnäytteen antamisesta, mikäli hakija on tätä hakemuksessaan esittänyt. 
Päätöksen tästä tekee dekaani arviointiryhmän esityksen pohjalta. 


