
Tänään meillä on haastattelussa lehtori David Smith. David 

on opettanut historiaa Cambridgessa 80-luvun 

loppupuolelta saakka ja hänen tutkimuksensa kohdistuu 

Britannian 1600-luvun poliittiseen, parlamentaariseen ja 

uskonnolliseen historiaan. Davidilla on pitkä kokemus 

hakijoiden haastattelemisesta ja hän kertookin meille, 

kuinka valmistautua hakemiseen ja haastatteluun, jos on 

kiinnostunut humanististen alojen opiskelusta 

Cambridgessa tai Oxfordissa. Tulemme keskustelemaan 

myös muiden alojen edustajien kanssa lähiviikkoina ja 

pyrimme haastattelemaan akateemista henkilökuntaa 

myös muista yliopistoista.  

1. Kuinka valmistautua hakemiseen? ’Etsimme 

hakijoita, jotka ovat intohimoisesti kiinnostuneita 

aineestaan, joten olisi hienoa jos hakija pystyisi 

näyttämään meille miten hän on vienyt 

kiinnostustaan ainetta kohtaan eteenpäin 

opintojensa ulkopuolella. On tärkeää, että hakija ei 

ole passiivinen oppija, joka omaksuu vain sen mitä 

hänelle opetetaan koulussa vaan haastaa itseään itsenäisesti tutkimalla esimerkiksi lähikirjastoaan, 

käymällä museoissa tai teatterissa ja lukemalla lehtiä ja relevantteja julkaisuja. Lukemisen suhteen 

on toivottavaa, että hakija lukee kriittisesti ja pyrkii näkemään yhteyksiä lukemiensa kirjojen välillä. 

On tärkeää ajatella itsenäisesti ja miettiä mitä ajatuksia kirja/artikkeli sinussa herätti. Oliko 

kirjoittajan pointti vakuuttava vai heikko?’  

 

2. Miten valmistautua haastatteluun? ’Yleensä hakijaa pyydetään lähettämään muutama essee 

hakemisen yhteydessä, josta sitten tullaan haastattelussa keskustelemaan. On tärkeää, ettei hakija 

välttämättä lähetä meille esseetä, joka sai koulussa parhaimman arvosanan vaan sellaisen esseen, 

jonka teemoista hakija on valmis keskustelemaan syvällisesti ja samalla osoittamaan itsenäisen 

ajattelun taitojaan. On myös hyvä käydä personal statement läpi ja miettiä tarkasti, miten 

haastattelija voisi haastaa ja kyseenalaistaa näkemyksiäsi. Voisiko joitakin asioita miettiä aivan täysin 

eri kantilta?’ 

 

3. Miten itse haastattelet hakijoita? ’Pyrin tekemään tilanteesta mahdollisimman rennon ja turvallisen 

tuntuisen hakijalle enkä ’grillaa’ häntä. Kaikista tärkeintä on, että hakija on rentoutunut ja pystyy 

siten saamaan kaiken irti itsestään. Rentoudesta huolimatta painotan sen tärkeyttä, että hakija osaa 

jäsentää vastauksensa kysymyksiini loogisesti ja selkeästi. On hienoa, jos hakija pystyy 

perustelemaan kantansa ja tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä sen tueksi.’ 

 

4. Mitä tehdä, jos kysymys onkin aivan mahdottoman vaikea ja ei saa mitään sanotuksi? ’On tärkeää 

ajatella ääneen ja kysyä kysymyksiä, jos ei ymmärrä jotain. Haastattelija pyrkii yleensä auttamaan 

hakijaa, kun huomaa hänen olevan pulassa, mutta se voi olla hänelle vaikeaa, jos hakija menee 

hiljaiseksi ja haastattelija ei tiedä mitä hän ajattelee. Jos hakija ajattelee ääneen, hän antaa 

haastattelijalle mahdollisuuden auttaa häntä paremmin.’ 


