Hakukuulutus Aalto-yliopiston hallinnon opiskelijaedustajaksi
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta päättää 26.10.2018 avata haun Aalto-yliopiston hallinnon
opiskelijaedustajiksi kalenterivuodeksi 2019. Hallinnon opiskelijaedustajiksi voivat hakea Aalto-yliopiston
opiskelijat. Toimielimien kuvauksissa on tarkemmat tiedot mahdollisista rajoituksista.
Haku aukeaa 31.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 3.12.2018 klo 23.59, johon mennessä hakemusten tulee olla
palautettuina. Hakeminen tapahtuu sähköisesti. Sähköiset hakulomakkeet löytyvät
osoitteesta https://www.halloped.fi/fi . Ohjeita hakemisesta sekä hallinnon opiskelijaedustajien valintaa
koskeva ohjesääntö löytyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kotisivuilta
osoitteesta http://www.ayy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/hallopedit/ .
Tieto hakeneiden nimistä ja heidän hakemuksensa voidaan luovuttaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
yhdistysten ja ylioppilaskunnan nimeäminen vastuuhallopedien käyttöön suosituksien antamiseksi
hallinnon opiskelijaedustajien valinnassa. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
valitsee opiskelijaedustajat 18.12.2018 mennessä.
Ylioppilaskunta toivoo hakijoiksi myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita sekä eri sukupuolten edustajia.
Valinnassa noudatetaan hallintolain vaatimuksia, sekä lakia miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta sekä
yhdenvertaisuuslakia.
Valintakriteerit
Akateemisten asioiden komiteat
Valintapäätökset tehdään hakemusten perusteella, jotka kirjoitetaan hakemuslomakkeessa näkyvään
kenttään. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen
kokemus ja mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Valinnan perusteena käytetään
kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä
opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Kerro hakemuksessasi tiiviisti, mitä
pidät tärkeimpinä Aalto-yliopiston tai koulusi kehityskohteina. Valinnassa otetaan huomioon myös eri
alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti
opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi
kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta.
Muut
Valintapäätökset tehdään hakemusten perusteella, jotka kirjoitetaan hakemuslomakkeessa näkyvään
kenttään. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeästi koulutusohjelma, korkeakoulu, tehtävän kannalta oleellinen
kokemus ja mahdollisuus toimia tehtävässä koko toimikauden ajan. Valinnan perusteena käytetään
kiinnostusta ja sitoutumista tehtävään, osoitettua näkemystä toimielimessä vaikuttamisesta sekä yhteyksiä
opiskelijoihin esimerkiksi järjestöjen tai muun aktiivisuuden kautta. Valinnassa otetaan huomioon myös eri
alojen tai oppiaineiden sekä mahdollisesti
opiskeluvaiheen edustuksellisuus kokonaiskokoonpanossa. Valinnassa voidaan katsoa eduksi aiempi
kokemus hallinnon opiskelijaedustajana, opintovastaavana tai opiskelijaedustajana toimimisesta.
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Hallinnon opiskelijaedustajat 2019
Aalto-yliopisto
Aalto-yliopiston akateeminen komitea
Tutkintolautakunta
Kielikeskuksen johtoryhmä
Ravintolatoimikunta
Tasa-arvotoimikunta
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä (RISG)
LUMA-keskuksen ohjausryhmä
Aalto Entrepreneurship education steering group
Learning IT -ohjausryhmä
Avoimen yliopiston ohjausryhmä
Tohtorinkoulutuksen työryhmä DEWG
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun akateeminen komitea
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Leadership Team
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetuksen johtoryhmä
Quality and Development Group
Arkkitehtuurin laitoksen koulutusryhmä
Kauppakorkeakoulu
Kauppatieteen akateeminen komitea
Kauppatieteen kandidaattiohjelman ohjelmaryhmä
Entrepreneurship Programme Committee
Kemian tekniikan korkeakoulu
Kemian tekniikan akateeminen komitea
Kemian tekniikan koulutusneuvosto
Kemian tekniikan korkeakoulun johtoryhmä
Kemian tekniikan korkeakoulun laaturyhmä
Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksen johtoryhmä
Kemian ja materiaalitieteen laitoksen johtoryhmä
Kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmä
Sähkötekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan akateeminen komitea
Sähkötekniikan kandidaattikoulutusneuvosto
Degree programme committee for Automation and Electrical Engineering
Degree Programme Committee for Electronics and Nanotechnology
Sähkötekniikan korkeakoulun opetuksen laatutoimikunta
Insinööritieteiden korkeakoulu
Insinööritieteiden akateeminen komitea
Insinööritieteiden koulutusneuvosto
Insinööritieteiden korkeakoulun laaturyhmä
Insinööritieteiden maisteriohjelmien ohjausryhmä
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman ohjausryhmä
Perustieteiden korkeakoulu
Perustieteiden akateeminen komitea
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Perustieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto
Tuotantotalouden koulutusneuvosto
Informaatioverkostojen koulutusneuvosto
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusneuvosto
Aalto SCI:n laatutoimikunta
Perustieteiden opetuksen arviointitoimikunta
Yhteiset ohjelmat
Aalto Science and Technology bachelor programme committee (SCI, ELEC, ENG,
CHEM)
Computer, Communications and Information Sciences CCIS Programme Committee
(SCI, ELEC)
Life Science Technologies Programme Committee (SCI, ELEC, CHEM)
IDBM-koulutusneuvosto (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI)
Degree Programme Committee of Advanced Energy Solutions (CHEM, ELEC, ENG)
Urban studies and planning-maisteriohjelman koulutusneuvosto
Creative Sustainability -ohjausryhmä
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