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HAKUKUULUTUS VAASAN YLIOPISTON
KOULUTUSNEUVOSTON OPISKELIJAEDUSTAJAKSI

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON
KOULUTUSNEUVOSTOON toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2023. Haemme
koulutusneuvostoon 3 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä.

Hakuaikaa opiskelijaedustajaksi on jatkettu 27.10.2021 saakka. Vapaamuotoiset
kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnalle sähköpostiin kirjaamo@vyy.fi.

Mistä on kyse?

Yliopiston koulutusneuvosto on johtosäännössä määrätty yliopiston pysyvä toimielin,
joka toimii koulutuksen laadusta vastaavana hallintoelimenä. Koulutusneuvoston
tehtävänä on muun muassa päättää
● Päättää opiskelijoiden valinnan perusteista
● Seurata opiskelijavalintojen ja opiskelutavoitteiden toteutumista
● Valvoa opinnäytetöiden arvostelua ja päättää yliopiston koulutusohjelmien

tutkintovaatimuksista
● Hyväksyä koulutusohjelmien rakenteet.
● Käsitellä opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä ja antaa niistä

lausuntoja
● Käsitellä opintoihin tai opiskelijan oikeusturvaan liittyviä oikaisuvaatimuksia

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on
ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon
opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä
järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan
osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään.
Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien
valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan
edustajisto.
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Opiskelijaedustajilta edellytetään tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.
Opiskelijaedustajilta edellytetään myös sujuvan suomen kielen taitoa, sillä yliopiston
hallintokieli on suomi.

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

Opiskelijaedustajana toimiminen tuottaa sinulle ainakin seuraavia hyötyjä:

● Opintopisteitä luottamustoimessa toimimisesta
● Ymmärrystä yliopiston toiminnasta, yhteiskunnallisesta roolista, sekä

toimintatavoista
● Verkostojen luominen akateemisessa yhteisössä
● Koulutuksia yliopiston toiminnoista ja rahoitusmallista.

Mitkä asiat vaikuttavat opiskelijaedustajan paikan valintaan?

Opiskelijaedustajien valintaan vaikuttavat seuraavat yleiset kriteerit:

● Valmiudet toimia tehtävässä (esimerkiksi opinnoista saatu erityisosaaminen tai
ajankäyttöön liittyvät asiat)

● Kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä tai muusta tehtävästä
● Motivoituneisuus tehtävään ja sitoutuneisuus toimia tehtävässä toimikauden

loppuun saakka

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakukirje ylioppilaskunnan
kirjaamoon kirjaamo@vyy.fi. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan
toimielimeen. Hakuaika päättyy 27.10.2021. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää
täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen
haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.
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