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1. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu kokoukseen on lähetetty 28.4.2005.

PÄÄTÖS:   Todettiin. 

2. TIEDOKSI

Dekaanin/varadekaanin päätökset opintoasioista.
Dekaanin päätöksiä henkilöstöasioista.
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3. ENGLANNIN KIELEN LEHTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Vireille 12.4.2005.
Kielten laitos on esittänyt, että laitoksessa julistettaisiin haettavaksi
syntyperältään ulkomaalaiselle tarkoitettu englannin kielen lehtorin
määräaikainen virkasuhde A 21 ajalle 1.8.2005–31.12.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on opetusministeriön rahoittama määräaikainen opettajankoulutuksen
laajennushanke. Virkasuhde on sijoitettu humanistisen tiedekunnan kielten
laitokselle.

Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma.

Lehtorin määräaikaista virkasuhdetta hakivat 4.4.2005 päättyneen määräajan
kuluessa:
MA Wijnhold Jeroen Abbes
Master of Letters, MA Donald Adamson
MA Michael Foster
MA Richard Van Camp

Richard Van Camp on 19.4.2005 päivätyllä kirjeellään peruuttanut
hakemuksensa.

Kokouksessaan 12.4.2005 tiedekuntaneuvosto hyväksyi opetusnäytteen aiheen,
ajan ja paikan sekä valitsi opetusnäytteen arvostelulautakunnan.

Donald Adamson anoo 8.4.2004 päivätyllä kirjeellään vapautusta opetusnäytteen
pitämisestä. Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt hänen englannin kielen lehtorin
viran hakua varten pitämänsä opetusnäytteet 24.6.1997 ja 23.5.2000
arvolauseella hyvin hyvä.

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen puoltaa anomusta liite nro 1. 

ESITYS: 1. Todettaneen hakija Van Campin peruutus.

2. Myönnettäneen hakija Adamsonille vapautus opetusnäytteen
pitämisestä.

PÄÄTÖS: 1. Todettiin.

2. Esityksen mukainen.
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4. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 11170)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22, alan täsmennys kognitiivinen musiikintutkimus (vakanssinro 11170),
täyttämistä varten laaditun virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää
hallintovirastolle, että virka julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi
viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FT Tuomas Eerola

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva,
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto,
hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen  kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston
hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.

Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.4.2005. Arvostelulautakunta hyväksyi
Eerolan opetusnäytteen arvolauseella erinomainen. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena liite nro 2.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainion esitys on  liitteenä nro 3.
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ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakija Eerolan opetusnäyte.

2. Todettaneen, että FT Eerola täyttää viran muodolliset
kelpoisuusvaatimukset.

3. Nimitettäneen FT Tuomas Eerola musiikin yliassistentin
virkaan, jonka alan täsmennys on kognitiivinen
musiikintutkimus, 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin FT Tuomas Eerolan opetusnäyte arvosanalla
erinomainen.

2. Todettiin.

3. Esityksen mukainen.

5. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13656)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22 (vakanssinro 13656) täyttämistä varten laaditun
virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka
julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FL Esa Ala-Ruona

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva,
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto,
hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
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Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen  kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston
hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.

Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.4.2005. Arvostelulautakunta hyväksyi
Ala-Ruonan opetusnäytteen  arvolauseella erinomainen. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena liite nro 2.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainion esitys on  liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakija Ala-Ruonan opetusnäyte.

2. Todettaneen, että FL Ala-Ruona täyttää viran muodolliset
kelpoisuusvaatimukset.

3. Nimitettäneen FL Esa Ala-Ruona musiikin yliassistentin
virkaan 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin Esa Ala-Ruonan opetusnäyte arvosanalla
erinomainen.

2. Todettiin.

3. Esityksen mukainen.

6. MUSIIKIN YLIASSISTENTIN VIRKA
(vakanssinro 13657)

Vireille 8.2.2005.
Tiedekuntaneuvosto hyväksyi kokouksessaan 8.2.2005 musiikin yliassistentin
viran A 22 (vakanssinro 13657) täyttämistä varten laaditun
virantäyttösuunnitelman ja päätti esittää hallintovirastolle, että virka
julistettaisiin  haettavaksi 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.
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Hallintovirasto julisti viran haettavaksi.

21.3.2005 päättyneen määräajan kuluessa virkaa haki:
FT Pirkko Paananen

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (309/1993) 3 §:n mukaan yliassistentilta vaaditaan soveltuva,
jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohtorin tutkinto,
hyvä opetustaito ja silloin, kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle,
käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.
Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi korkeakoulu päättää, vaaditaanko
hakijoilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtävänalaan.

Virkaan voidaan kuitenkin katsoa kelpoiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtävänalaan.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen  kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston
hallintojohtosäännöksessä määrätyllä tavalla.

Viran opetusnäytetilaisuus järjestettiin 13.4.2005. Arvostelulautakunta hyväksyi
Paanasen opetusnäytteen  arvolauseella erinomainen. Opetusnäytetilaisuuden
pöytäkirja on oheisena liite nro 2.

Laitoksen johtaja, professori Matti Vainion esitys on liitteenä nro 3.

ESITYS: 1. Arvosteltaneen hakija Paanasen opetusnäyte.

2. Todettaneen, että FT Paananen täyttää viran muodolliset
kelpoisuusvaatimukset.

3. Nimitettäneen FT Pirkko Paananen musiikin yliassistentin
virkaan 1.8.2005 alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

PÄÄTÖS: 1. Arvosteltiin Pirkko Paanasen opetusnäyte arvosanalla
erinomainen.

2. Todettiin.

3. Esityksen mukainen.
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7. FT JOEL KUORTIN HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 2.11.2004.
FT Joel Kuortti on jättänyt 18.10.2004 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin nykykulttuurin dosentiksi humanistiseen tiedekuntaan. 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

Tiedekuntaneuvosto piti kokouksessaan 2.11.2004 nykykulttuurin dosentuuria
opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellisena ja valitsi asiantuntijoiksi
professori Mikko Lehtosen (Tampereen yliopisto) ja professori Sirpa Leppäsen
antamaan lausuntonsa FT Joel Kuortin tieteellisestä pätevyydestä.

Asiantuntijoiden toimittamat lausunnot ovat oheisina (liite nro 4). Asiantuntijat
katsovat FT Kuortin päteväksi nykykulttuurin dosentuuriin.

Dosentuurin opetusnäytetilaisuus esitetään järjestettäväksi maanantaina
16.5.2005 klo 14.15 salissa A 103. FT Kuortti esittää opetusnäytteensä aiheeksi
“Rajankäyntiä: nykyaikaiset väestönliikkeet ja jälkikoloniaali teoria”.

ESITYS: 1. Tieteellisestä pätevyydestä päättäminen (ei esittelyä).

2. Hyväksyttäneen opetusnäytteen aihe, aika ja paikka.

3. Valittaneen opetusnäytteen arvostelulautakuntaan professori
Erkki Vainikkala, pj., professori Raine Koskimaa, tutkija Urpo
Kovala sekä jatko-opiskelija Irma Hirsjärvi, siht.

PÄÄTÖS: 1. Tiedekuntaneuvoston asiassa äänivaltaiset jäsenet Hanka,
Rahkonen, Kunnas, Vainio, Nygård, Leiwo, Luukka ja Valo
katsoivat FT Kuortin tieteellisesti päteväksi.

2. Esityksen mukainen.

3. Esityksen mukainen.
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8. VTT MAARIA LINGON HAKEMUS DOSENTIKSI

Vireille 3.5.2005.
VTT Maaria Linko on jättänyt 18.4.2005 tiedekunnalle anomuksen, että hänet
nimitettäisiin sosiologisen kulttuurintutkimuksen dosentiksi humanistiseen
tiedekuntaan. 

Yliopistoasetuksen (115/1998) 8 §:n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta
nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai
muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön  ja hyvä
opetustaito.

Hakijan tieteellisestä  pätevyydestä on hankittava lausunto vähintään kahdelta
asiantuntijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä
tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä
tarpeettomana.

Korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annetun
asetuksen (463/1998) 15 §:n mukaan yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin
vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä.  Riittävä
suomen kielen taito on henkilöllä, jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon
osoittamisesta valtionhallinnossa annetun asetuksen (481/2003) mukainen
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito taikka joka on saanut
koulusivistyksensä suomen kielellä. Kyky ymmärtää ruotsin kieltä on henkilöllä,
jolla on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa
annetun asetuksen mukainen ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Vaadittava kyky
ymmärtää ruotsin kieltä voidaan osoittaa myös yliopiston hallintojohtosäännössä
määrätyllä tavalla. Dosentilta vaaditaan sama kielitaito kuin kunkin
korkeakoulun tai yksikön opetus- ja tutkimusvirkaan vaaditaan.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos pitää dosentuuria opetuksen ja
tutkimuksen kannalta tarpeellisena. 

ESITYS: 1. Todettaneen, että sosiologisen kulttuurintutkimuksen
dosentuuri on opetuksen ja tutkimuksen kannalta tarpeellinen.

         2. Valittaneen asiantuntijoiksi professori Timo Cantell (Sibelius-
Akatemia) ja dosentti Kimmo Jokinen (JY/YTK) antamaan
lausuntonsa VTT Lingon tieteellisestä pätevyydestä.

PÄÄTÖS: 1. Esityksen mukainen.

2. Esityksen mukainen.
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9. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (saksan kielen professorin virka)

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää,
että FT Kirsi Pakkanen-Kilpiä nimitettäisiin saksan kielen professorin
(vakanssinro 11212) määräaikaiseen  virkasuhteeseen ajaksi 1.8.2005–31.7.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito.
Professori Norbert Richard Wolfin ja professori Jarmo Korhosen lausunnot ovat
liitteenä nro 5.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

10. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (saksan kielen professorin virka)

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää,
että Dr. Peter Stahl nimitettäisiin saksan kielen professorin (vakanssinro 10831)
määräaikaiseen  virkasuhteeseen ajaksi 1.9.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden
perusteena on avoimen viran hoito.
Professori Norbert Richard Wolfin ja professori Ahti Jäntin lausunnot ovat
liitteenä nro 6.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

11. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (venäjän kielen ja kulttuurin professorin virka)

Kielten laitoksen johtaja Tuula Hirvonen esittää,
että FT Inkeri Vehmas-Lehto nimitettäisiin venäjän kielen ja kulttuurin
professorin (vakanssinro 10844) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.8.2005–31.7.2006. Määräaikaisuuden perusteena on avoimen viran hoito. 

FT Vehmas-Lehto on määrätty hoitamaan virkaa ajaksi 1.1.-31.7.2005.

Hallintopäällikkö Matti Myllykosken esitysmuistio on liitteenä nro 7.

ESITYS: Esitettäneen edelleen yliopiston hallitukselle.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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12. VIRANHOITOJÄRJESTELYT (journalistiikan professorin virka)

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Heikki Luostarinen esittää,
että FT Jaana Hujanen nimitettäisiin journalistiikan professorin (vakanssinro
10846) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.7.2005–30.6.2006.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Salokangas.
Professori Tom Moringin ja professori Heikki Luostarisen lausunnot ovat
liitteenä nro 8.

ESITYS: Nimitettäneen esityksen mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

13. VIRANHOITOJÄRJESTELYT

Historian ja etnologian laitoksen johtaja Petri Karonen esittää,
että FL Piia Einonen nimitettäisiin Suomen historian yliassistentin (vakanssinro
13645) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.8.–31.12.2005.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Lamberg.
että FM Kerttu Tarjamo nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.6.2005–30.11.2006. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
määräaikainen projekti/Rauhan tultua jatkunut sota.

että FM Heli Niskanen nimitettäisiin historian ja etnologian laitoksen
amanuenssin (vakanssinro 00024) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi
1.8.2005–5.5.2006. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus/Salminen.

Viestintätieteiden laitoksen johtaja Heikki Luostarinen esittää,
että FM Sini Rainivaara nimitettäisiin tutkijan määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajaksi 1.8.2005–31.12.2008. Määräaikaisuuden perusteena on Suomen Akatemian
projekti/Henkinen välivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän
konteksteissa.

ESITYS: Nimitettäneen esitysten mukaisesti.

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.
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14. UUDET KANDIDAATIN JA MAISTERIN TODISTUKSET

Luonnokset uusiksi, 1.8.2005 alkaen käyttöön tuleviksi kandidaatin ja maisterin
todistuksiksi ovat oheisena (liite nro 9). Luonnokset noudattavat päälinjoissa
humanistisen alan valtakunnallisen koordinaatioryhmän (Humala:n) suositusta ja
niissä on ennakoitu uutta viisiportaista kurssien ja kokonaisuuksien
arvosteluasteikkoa, josta JY:n hallitus päätti 13.4.2005. 

Tarkoitus on, että maisterin tutkinnossa ei ole sellaisia opintoja,  jotka jo on
yhdistetty kandidaatin tutkintoon. Poikkeuksena ovat siirtymäkauden vanhat
kandidaatit, joilla hyvitetään sivuaineen osuus uudessa maisterin tutkinnossa Tätä
tiedekunnan 2.11.04 tekemää päätöstä on syytä täydentää niiden kandidaattien
osalta, joiden tutkintoon sisältyy syventävät opinnot kokonaan tai osittain.
Syventävät opinnot on näissä tapauksissa hyväksyttävä myös maisterin
tutkintoon, mutta tilalle on edellytettävä muita opintoja, sillä muuten maisterin
tutkinnon saattaisi saada käytännössä pelkällä pro gradulla.  

Opettajakelpoisuuden saavuttaville opiskelijoille annettavasta
kelpoisuustodistuksesta päätetään myöhemmin (kun opetustoimen
kelpoisuusasetus nro 986/98 on päivitetty ottamaan huomioon uusi
tutkintojärjestelmä).   

ESITYS: Hyväksyttäneen todistusmallit ja selitysosa liitteen mukaisesti.

Täydennettäneen siirtymäsääntöjä siten, että kandidaatin
tutkintoon mahdollisesti sisältyvien syventävien opintojen tilalle
on FM-tutkinnossa suoritettava vastaava määrä muita opintoja,
jos HuK on ollut minimilaajuinen (120 ov). Minimilaajuuden
ylitys kompensoi lisäsuoritusvaatimuksen.   

PÄÄTÖS: Esityksen mukainen.

15. KOKONAISUUKSIEN ARVOLAUSE UUDESSA ARVOSTELUASTEIKOSSA

JY:n hallitus päätti 13.4. uudesta kurssien ja kokonaisuuksien arvosteluasteikosta
(1 - 5). Kaikki kurssit arvostellaan 1.8.2005 alkaen uudella asteikolla.
Vanhamuotoista tutkintoa suorittaville muunnetaan arvolause vanhaan asteikkoon
hallituksen hyväksymää muuntotaulukkoa käyttäen, ja uuteen järjestelmään
siirtyjien vanhat suoritukset toisin päin. Muutos tapahtuu opintorekisterissä
keskitetysti. Kaikki opettajat käyttävät siis 1.8. alkaen vain uutta
arvosteluasteikkoa.
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Uusi asteikko: Erinomainen (5), Kiitettävä (4), Hyvä (3), Tyydyttävä (2),
Välttävä (1). Sanallisen asteikon lyhennyksinä käytetään tarvittaessa
alkukirjaimia. Asteikossa on vain kokonaislukuja.

Hallituksen päätös ei sisällä periaatetta siitä, miten kokonaisuuksien arvolause
määräytyy suhteessa jaksoihin. 

ESITYS: Päätettäneen, että kokonaisuuksien arvolause määräytyy
opintojaksojen aritmeettisena keskiarvona pyöristyssääntöä
k ä y t t ä e n .  L a i t o k s e t  p ä ä t t ä v ä t  m a h d o l l i s e s t a
opintopistepainotuksesta,  mahdoll is is ta  jaksojen
minimitasovaatimuksista sekä siitä, vaikuttavatko asteikolla
hyväksytty - hylätty arvioidut jaksot keskiarvoon.

   
PÄÄTÖS: Asia jätettiin pöydälle.

16. OPETUSSUUNNITELMAT LUKUVUOSILLE 2005-07

Historian ja etnologian laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi etnologiatieteiden
ja historian opetussuunnitelmat (liite nro 10). Euroopan Integraatio -
perusopintojen suunnitelma esitetään myöhemmin (hyväksytty viimeksi
21.9.2004).

Musiikin laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi musiikkitieteen, musiikin
hallinnon ja tuotannon perus- ja aineopintojen, musiikkikasvatuksen,
musiikkiterapian ja Music, Mind & Technology maisteriohjelman
opetussuunnitelmat (liite nro 11).

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosneuvosto esittää hyväksyttäväksi
kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen, kulttuurin avaiment -
perusopintojen, museologian, hungarologian ja digitaalisen kulttuurin
maisteriohjelman opetussuunnitelmat (liite nro 12). Nordic Arts & Culture -
maisteriohjelman suunnitelma esitetään myöhemmin. 

Englanninkielisten maisteriohjelmien kieli- ja viestintäopinnoista on yhteenveto
oheisena (liite nro 13).

 
Kielten ja viestinnän suunnitelmat esitetään seuraavassa kokouksessa.

 
ESITYS: Hyväksyttäneen opetussuunnitelmat liitteiden mukaisesti

lukuvuosille 2005-07 ja päätettäneen, että vanhamuotoista
tutkintoa suorittavat voivat suorittaa kokonaisuuksia loppuun
lukuvuoden 2004-05 suunnitelmien mukaan 31.7.2006 saakka,
jos se laitoksen kurssitarjonnan ja resurssien mukaan on
mahdollista (vanhamuotoista tutkintoa voi suorittaa myös uusien
opetussuunnitelmien mukaisesti).  
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PÄÄTÖS: Esityksen mukainen muuten, mutta kirjallisuuden, museologian
ja hungarologian opetussuunnitelmat sekä musiikkihallinnon ja
-tuotannon syventävien opintojen opetussuunnitelma jätettiin
pöydälle, samoin englanninkielisten maisteriohjelmien kieli- ja
viestintäopinnot. Taidehistorian ja taidekasvatuksen
opetussuunnitelma hyväksyttiin lukuvuodeksi 2005-06.
Todettiin, että opintoviikkolaajuuksiin suhteessa opintopisteisiin
ei oteta kantaa ja että arvostelukäytäntöihin palataan
myöhemmin.

17. VÄITTELYLUPA-ANOMUS (Kankaanranta)

KTM Anne Kankaanranta on anonut väittelylupaa puolustaakseen soveltavan
kielitieteen väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan “Hej Seppo, could you pls
comment on  this!” - Internal Email Communication in Lingua Franca English
in a Multinational Company. Määrättäneen ennakkotarkastajiksi suostumuksensa
mukaisesti professori Priscilla Rogers (University of Michigan, USA) ja
professori Eija Ventola (Helsingin yliopisto).  Tutkimuksen pääohjaajana on
toiminut emeritusprofessori Kari Sajavaara.

ESITYS: Määrättäneen.

PÄÄTÖS: Määrättiin.

18. LISENSIAATINTUTKIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (Ahvenainen)

Professori Anna Mauranen (Tampereen yliopisto) ja professori Arja
Piirainen-Marsh esittävät, että FM Tarmo Ahvenaisen soveltavan kielitieteen
lisensiaatintutkimus Problem-solving mechanisms in information exchange
dialogues with English as a Lingua Franca hyväksyttäisiin. Tutkimuksen
pääohjaajana on toiminut FT Tarja Nikula.

            
Tarkastajien lausunnot on lähetetty FM Ahvenaiselle ja toimitetaan oheisena
tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 14). 

Professori Minna-Riitta Luukka  esittää, että tutkimus hyväksyttäisiin
arvolauseella hyvä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
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19. FILOSOFIAN LISENSIAATIN TUTKINTO (Laihonen)

Tutkintoa on anonut:

Mikko Petteri Laihonen
pääaine: hungarologia

erinomainen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

20. VÄITTELYLUVAN MYÖNTÄMINEN (Utriainen)

FM Jaana Utriainen on anonut väittelylupaa  puolustaakseen musiikkitieteen
väitöskirjaksi tarkoitettua tutkimustaan A Gestalt Music Analysis. Philosophical
Theory, Method, and Analysis of Iegor Reznikoff’s Compositions.
Tiedekuntaneuvosto määräsi ennakkotarkastajiksi 14.12.2004  professori Ilkka
Taiton (Sibelius-Akatemia) ja FT Mauri Kaipaisen (Teknillinen korkeakoulu).
Professori Taitto on ilmoittanut, että väittelylupa voidaan myöntää. Hänen
lausuntonsa, joka jaettiin tiedekuntaneuvoston jäsenille 22.3.2005 on oheisena
(liite nro 15).

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

21. VÄITÖSKIRJAN HYVÄKSYMINEN (Kalmbach, Syvänen)

Maîtrise ès lettres Jean-Michel Kalmbachin romaanisen filologian väitöskirjan
De “de” à “ça”: enseigner la grammaire française aux finnophones 

hyväksyminen.

Maîtrise ès lettres Kalmbach  puolusti julkisesti väitöskirjaansa 22.4.2005.
Vastaväittäjänä toimi professori Martin Riegel (Strasbourgin yliopisto, Ranska).
Vastaväittäjän lausunto on toimitettu Maîtrise ès lettres Kalmbachille ja
toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille (liite nro 16).

Tilaisuuden kustos, professori Outi Merisalo toteaa lausunnossaan, että tilaisuus
sujui perinteisten muotojen mukaan. Väittelijä puolustautui rauhallisesti ja
asiantuntevasti.

Professori Outi Merisalo esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella
erinomainen.
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FL Kari Syväsen musiikkiterapian väitöskirjan Vastatunteiden dynamiikka
musiikkiterapiassa hyväksyminen.

FL Kari Syvänen puolusti julkisesti väitöskirjaansa 8.4.2005. Vastaväittäjänä
toimi  professori Kimmo Lehtonen (Turun yliopisto). Vastaväittäjän lausunto
on toimitettu FL Syväselle ja toimitetaan oheisena tiedekuntaneuvoston jäsenille
(liite nro17).

Tilaisuuden kustos, professori Jaakko Erkkilä toteaa lausunnossaan, että tilaisuus
sujui perinteisiä muotoja noudattaen. Väittelijä puolusti väitöskirjaansa
asianmukaisella tavalla pitäytyen pääosin tieteellisen argumentaation tasolla sekä
osoittaen ymmärtäneensä vastaväittäjän kysymysten ja kritiikin olennaisen
sisällön.  

Professori Jaakko Erkkilä esittää, että väitöskirja hyväksyttäisiin arvolauseella 
hyväksytty.

  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

22. FILOSOFIAN TOHTORIN TUTKINTO (Jäppinen, Kalmbach, Syvänen)

FM (väit.) Jussi Jäppinen, Maîtrise ès lettres (väit.) Jean-Michel Kalmbach
ja FL (väit.) Kari Syvänen ovat anoneet, että heille myönnettäisiin filosofian
tohtorin tutkinto.

PÄÄTÖS: Myönnettiin.

Jyväskylässä 4. toukokuuta 2005

Vakuudeksi
Puheenjohtaja, dekaani Maarit Valo

Esittelijä, hallintopäällikkö Matti Myllykoski

Esittelijä, opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä


