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Turun yliopiston johtosääntö 24.4.2013
Professorin tehtävään ottaminen (Rehtorin määräys 1.9.2014)
Dosentin arvo ja sen myöntäminen Turun yliopistossa (Rehtorin ohje 13.6.2013)

Opetusnäytteiden antaminen ja opetusansioiden arviointi tehtäviin rekrytoitaessa

Professori
Professorilta vaaditaan kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa
opetusta ja kykyä ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huo-
mioon opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia,
muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte sekä osallistuminen toh-
torikoulutukseen.

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa tiedekunta voi varata hakijalle tilaisuuden
antaa opetusnäyte. Opetusnäyte annetaan tiedekunnan johtokunnan kokouk-
sessa. Tilaisuus on julkinen. Johtokunta arvostelee opetusnäytteen.

Dekaanin valmistelijan tueksi asettaman valmisteluryhmän tehtävä on arvioida
opetustaitoa kokonaisuutena. Valmisteluryhmän jäsenet osallistuvat johtokun-
nan kokoukseen opetusnäytteen kuulemisen ajan.

Dosentti
Dosentilta edellytetään hyvä opetustaito. Sitä arvioitaessa otetaan huomioon
opetusta koskeva koulutus, opetuksesta hankittu kokemus ja opetuksesta saatu
palaute, hakijan tuottama oppimateriaali sekä Turun yliopistossa annettu opetus-
näyte. Kyseessä on kokonaisarvostelu, jonka perusteella hyvä opetustaito mää-
ritellään.

Tiedekunnan johtokunta tai dekaani voi edellyttää, että hakijan on opetustaitonsa
osoittamiseksi annettava julkinen opetusnäyte. Dosentuurin opetusnäyte anne-
taan tiedekunnan johtokunnan kokouksessa. Johtokunta arvostelee opetusnäyt-
teen.

Opetusnäytetoimikunta muita tehtäviä koskien

Alla mainittuja muita tehtäviä koskien laitoksen johtaja nimeää opetusnäytetoimi-
kunnan opetusnäytteen kuulemista ja arvostelua varten. Toimikunnan kausi on
kaksi vuotta.

Toimikuntaan kuuluu
- kaksi professorijäsentä (+ yksi varajäsen),
- kaksi muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaan tai muuhun henkilökuntaan

kuuluvaa jäsentä (+ yksi varajäsen) ja
- kaksi opiskelijajäsentä (+ yksi varajäsen).
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Osa opiskelijajäsenistä voi olla myös jatkokoulutusvaiheessa olevia opiskelijoita.
Tarvittaessa toimikuntaan voidaan kutsua lisäksi muita jäseniä. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimii laitoksen johtajan nimeämä toimikunnan professorijäsen.
Toimikunta valitsee joukostaan sihteerin.

Tarvittaessa laitoksen johtaja nimeää laitokselta asiantuntijan arvioimaan haki-
joiden opetusansioita kokonaisuutena. Asiantuntija voi kuulua laitoksen opetus-
näytetoimikuntaan. Mikäli hän ei ole toimikunnan jäsen, toimikunnan sihteeri toi-
mittaa hänelle tiedon annetun opetusnäytteen arvosanasta opetustaidon koko-
naisarviointia varten.

Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja

Yliopistonlehtorilta edellytetään kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa
opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.

Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Haki-
jan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus, taito tuottaa
oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävää koskeva opetusnäyte annetaan
laitoksen johtajan asettamassa opetusnäytetoimikunnassa.

Yliopistotutkija, erikoistutkija ja tutkijatohtori

Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen kolmannelle portaalle sijoittu-
vassa yliopistotutkijan tehtävässä edellytetään tehtävässä vaadittavaa opetustai-
toa. Toiselle tai kolmannelle portaalle sijoittuvassa erikoistutkijan ja toiselle por-
taalle sijoittuvassa tutkijatohtorin tehtävässä edellytetään tehtävässä tarvittavaa
opetustaitoa.

Näissä tehtävissä opetusnäytteen tarpeellisuudesta päättää sen laitoksen joh-
taja, johon tehtävä on sijoitettu. Tarvittaessa opetusnäyte kuunnellaan ja arvos-
tellaan laitoksen opetusnäytetoimikunnassa.

Yleiset ohjeet opetusnäytteen antamiseksi

Opetusnäyte on muodoltaan luento, ellei toisin määrätä. Opetusnäytteen kesto
on enintään 20 minuuttia. Opetusnäytteitä voidaan hyödyntää osana tutkinto-
opetusta. Opetusnäyte voidaan antaa myös etäopetusnäytteenä.

Hakija valitsee aiheen ja ilmoittaa sen etukäteen professorin tehtävän ja dosen-
tuurin osalta hallintopäällikölle ja muiden tehtävien osalta ao. laitoksen hallinto-
suunnittelijalle. Valitessaan aihetta hakijan on hyvä kiinnittää huomiota opetus-
näytteen arvioinnin kriteereihin.

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota opetusnäytteen sisältöön,
sen liittymiseen tehtävän alaan ja alan tieteelliseen tutkimukseen, ilmoitettuun
aiheeseen, esityksen jäsentelyyn sekä esitystapaan ja tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämiseen.
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Opetusnäytteen alussa luennon pitäjä ilmoittaa luentonsa kohderyhmän. Näyte
pidetään vapaasti, mutta muistiinpanoja ja opetuksen apuvälineitä voi käyttää.

Opetusnäytteet ovat julkisia. Samaa tehtävää hakeneet eivät voi kuitenkaan olla
läsnä toistensa näytteissä. Opetusnäytteestä ilmoitetaan ao. laitoksen ja tiede-
kunnan ilmoitustauluilla ja tiedekunnan internet-sivuilla (http://www.utu.fi/edu).

Opetusnäyte arvostellaan asteikolla hylätty, tyydyttävä, hyvä tai erinomainen (0-
3). Hylättyä opetusnäytettä ei voi korvata muilla opetusansioilla. Hylätyn opetus-
näytteen antajalle voidaan varata yksi uusimismahdollisuus.

Harjoittelukoulun lehtorin tehtävää hakeneiden opetusnäytteet järjestetään har-
joittelukoulussa ja ne arvioi johtavan rehtorin nimeämä raati.

Mikäli tehtävää hakenut henkilö on antanut neljän edellisen vuoden sisällä Turun
yliopistossa opetusnäytteen saman tieteenalan toiseen opetus- ja tutkimushen-
kilöstön tehtävärakenteen vastaavan tasoiseen tai ylempään tehtävään, voi ha-
kija pyytää tätä näytettä huomioon otettavaksi ko. tehtävän täytössä.

Tällä päätöksellä korvataan dekaanin 11.10.2012 antama opetusnäyteohje.

Dekaani Marja Vauras

Hallintopäällikkö Meri Louhi


	Opetusnäytteiden antaminen ja opetusansioiden arviointi tehtäviin rekrytoitaessa

