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1. Todetaan päätösvaltaisuus

Yliopiston johtosäänriön (78 §) mukaan yliopiston hallintoelin on päätösvaltainen, kun ko
kouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
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Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä Jyväskylän yliopistossa koskevien ohjeiden

mukaan kutsu kokouksiin toimitetaan hallintoelimen jäsenille niin ajoissa kuin mahdollista

ja vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta lähettämällä esityslista. Kokouksen aluksi

hyväksytään esityslista puheenjohtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä

ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on mah

dollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

3. Ilmoitusasiat

Dekaanin päätöksiä! opintoasiat (Asia 3/ Liite Aja Liite B)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

OPINTOASIAT
(valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen, puh. 040 805 3134,
niina.j.simanainen@jvu.fi)

4. Tiedekuntaneuvoston tehtävät; väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastaji

en, tarkastajien ja vastaväittäjien määrääminen dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 14:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on

1) arvioida ja kehittää osaltaan tiedekunnassa annettavaa koulutusta, siellä tehtävää tutki

musta ja tiedekunnan yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tehdä niitä koskevia esityksiä

ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
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2) hyväksyä tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päättää tiedekunnan talous
arviosta
3) päättää opetussuunnitelmista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei tässä johto
säännössä toisin määrätä
4) määrätä väitöskirjojen, lisensiaattitutkimusten ja muiden vastaavien opintosuoritusten
esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät sekä arvostella nämä opintosuoritukset tarkastaji
en lausuntojen perusteella
5) käsitellä väitöskirjaa ja lisensiaatintutkimusta koskevat oikaisupyynnöt tutkintosäännön
mukaisesti
5) hyväksyä tiedekunnan toimintakertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin toiminta-
kertomus antaa aihetta
6) tehdä hallitukselle esitys otettavien opiskelijoiden määrästä
7) tehdä esitys työsuhteeseen otettavasta henkilöstöstä, jonka ottamisen rehtori on siirtanyt
dekaanille ja joka rehtorin päätöksen mukaan edellyttää tiedekurttaneuvoston esitystä sekä
tehdä esitys valinnasta professorin tehtävään toistaiseksi otettaessa
8) tehdä rehtorille ehdotus 2-3 henkilöstä tiedekunnan dekaanin tehtävään
9) myöntää dosentin ja kunniatohtorin arvot
10) käsitellä ja ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka dekaani niiden periaatteellisuu
den tai laajakantoisuuden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi tai ratkaista
vaksi
11) käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka on säädetty tai määrätty tiedekuntaneuvoston kä
siteltäviksi ja ratkaistaviksi.

Tiedekuntaneuvosto voi tilapäisesti siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan
4 asioita. Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on edellisen tiedekuntaneuvoston toimi
kauden aikana delegoitu dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi kohdan 4 asioista väitös-
kirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajien, tarkastajien ja vastaväittäjien määräämi
nen.

Päätösehdotus: Tiedekuntaneuvosto päättää siirtää dekaanin käsiteltäväksi ja ratkaistavak
si väitöskirjojen ja lisensiaattitutkimusten esitarkastajien, tarkastajien ja vastaväittäjien
määrääminen ajalle 1.1.2014-31.12.2017.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Pöytäkirj an vakuudeksi:

Terhi-Anna Wilska Niina Simanainen
Dekaani Opintoasiainpäällikkö




