Hallinnon opiskelijaedustaja
Tietoa humanistisen tiedekunnan halloped-toiminnasta

Tietopaketti uusille opiskelijoille
HALLOPED-KOORDINAATTORIT ANNI OLLILA JA MIKKO KIIPPA 2021

Mitä halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja tekee?

Toimii tiedekunnan tai laitoksen työryhmässä
Edustaa opiskelijan näkökulmaa työryhmien kokouksissa ja päätöksenteossa
On vuorovaikutuksessa yliopiston henkilökunnan ja ylempien hallintoportaiden kanssa
työryhmän välityksellä → opiskelijoiden ääni kuuluviin myös heihin vaikuttavissa asioissa
Raportoi kokouksista tiedekunnan halloped-koordinaattoreille

Työryhmät humanistisessa tiedekunnassa

Tiedekunnan johtoryhmä
Tiedekunnan johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kolmannes valitaan professoreista,
kolmannes muusta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä muusta henkilökunnasta ja
kolmannes opiskelijoista.
Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että johtokunnan
opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella ja seurata strategiaa, taloutta, toimintaa ja
laadunvarmistusta koko tiedekunnan osalta. Lisäksi johtoryhmä käy keskustelua
tiedekunnan hallinnon toimintaperiaatteista ja avustaa dekaania toimintalinjausten
muodostamisessa.
Tiedekunnan peruskoulutustyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on kehittää tiedekunnan perustutkintokoulutusta ja
opiskelijavalintoja. Työryhmä käsittelee tiedekunnan koulutuksen ja opetuksen
kehittämiseen, opetussuunnitelmatyöhön sekä opiskelijavalintaan liittyviä
asiakokonaisuuksia. Työryhmä seuraa opiskelijapalautetta ja linjaa tarvittaessa
kehittämistoimenpiteitä.
Tiedekunnan kansainvälisten asioiden ryhmä
Työryhmän tehtävänä on linjata ja kehittää tiedekunnan kansainvälistä toimintaa.
Työryhmä käsittelee mm. vaihto-opiskeluun, kv. henkilöstön rekrytointiin ja
opettajavaihtoihin liittyviä asioita, Erasmus-sopimusten tekemisen periaatteita,
ulkomaisille opiskelijoille suunnattua opintotarjontaa sekä ulkomailla pohjakoulutuksensa
saaneiden valintaperiaatteita.

Työryhmät Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella (KKL)

Laajennettu johtoryhmä
Laajennetussa johtoryhmässä keskustellaan laitoksen toimintaa koskevista periaatteista,
kuten taloudesta, tutkimuksesta, opetuksesta, tutkintovaatimuksista ja koulutuksen
kehittämisestä, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa, tilakysymyksistä sekä muista laitoksen
toimintaa koskevista kysymyksistä.
Peruskoulutusjaosto
Jaoston tehtävänä on kehittää laitoksen peruskoulutusta ja opiskelijavalintoja. Jaosto
kehittää ja valmistelee laitoksen maisterivaiheen tutkinto-ohjelmia ja niihin
liittyviä tutkintovaatimuksia. Se kehittää opiskelijavalintaan liittyviä kysymyksiä sekä
opintojen sujuvuuteen ja opetuksen laatuun liittyviä asioita. Peruskoulutusjaosto myös
vastaa laitoksen opetusta ja opiskelijavalintaa koskevien verkkosivujen sisällön
suunnittelusta.
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmä
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmä edistää laitoksella yliopiston strategian
yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden osuutta. Työryhmän tehtäviin kuuluu laitoksen
strategisten kumppanuuksien rakentaminen, sidosryhmäyhteistyö ja alumniyhteistyö.
Työryhmä vastaa myös työelämä- ja yritysyhteistyön kehittämisestä. Työryhmä vastaa
laitoksen tämän alueen viestinnästä (yhteistyö- ja palvelut verkkosivu). Työryhmä seuraa
myös kielikoulutuspolitiikkaa alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (HKTL)
Laajennettu johtoryhmä
Laajennetussa johtoryhmässä keskustellaan laitoksen toimintaa koskevista periaatteista,
kuten taloudesta, tutkimuksesta, opetuksesta, tutkintovaatimuksista ja koulutuksen
kehittämisestä, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa, tilakysymyksistä sekä muista laitoksen
toimintaa koskevista kysymyksistä.
Opetuksen kehittämisen työryhmä
Opetuksen kehittäminen.
Opetustaitotoimikunta
Valmistelee opetustaidon arviointia.

Arkistotyöryhmä
HKTL-arkiston asiat. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen arkisto on
yläkäsite laitoksen oppiaineiden tutkimusta ja opetusta varten muodostamille arkistoille ja
kokoelmille. Kokoelmat sijaitsevat tällä hetkellä kampuksella eri kohteissa.

Kuka voi hakea? Milloin voi hakea?

Tiedekunnan työryhmiin opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet yliopistossa läsnä oleviksi ja
joilla on tiedekunnassa opinto-oikeus.
Laitoksen työryhmiin opiskelijat, jotka ovat sekä läsnä että kyseisen laitoksen
pääaineopiskelijoita.
Tiedekunnan työryhmien kokoonpanot vaihtuvat uuden dekaanikauden alkaessa, jolloin
työryhmien opiskelijaedustajatkin haetaan uudelleen. Tiedekunnan ja sen laitosten
johtoryhmiin ja yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaisiin opetuksen kehittämisen
työryhmiin haetaan aina jäsenet avoimella haulla. Vanhat jäsenet voivat hakea jatkokautta.
Halloped-kausi kestää opiskelijaedustajalla korkeintaan 2 vuotta kerrallaan.
Hakuja järjestetään siis kahden vuoden välein ja tarvittaessa vuosittain tai tarvittaessa
täydennyshakuja.
Nyt syksyllä 2021 on haku johtokuntiin. Kannattaa myös pitää silmällä täydennyshakuja!

Jäikö jokin mietityttämään? Halloped-koordinaattorit vastaavat mielellään
kysymyksiin.
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