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1,. Todetaan päätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (t S) ja hallituksen1"4.\0.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan

yliopiston hallintoelin on päätösvaltainerç kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään

puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

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 asiaru jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on

mahdollista vain poikkeustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus : Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

3.Ilmoitusasiat
Dekaanin päätöksiä/opintoasiat
(asia 3/liite A: Dekaanin päätöksiä ja liite B: YTK tutkintotaulukko 18.2.2016)

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan liitteet asia 3/liitteet A ja B

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanaineru puh. 040 805 3'1.34,

niina.j.simanainen@jyu.fi

4. YTK:n kansainvälisten maisteriohielmien uudelleen perustaminen
Rehtori on tehnyt 25.11,.201.5 päätöksen englanninkielellä opetettavien maisterintutkintoon
johtavien koulutusohjelmien uudelleen perustamisesta. Jyväskylän yliopiston
englanninkielellä opetettavat maisteritutkintoon johtavat ohjelmat arvioitiin vuoden 2013

syksyn ja alkuvuoden201.4 aikana. Rehtori on sisäisen arvioinnin perusteella päättänyt, että
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ohjelmat perustetaan uudelleen. Tiedekuntia on pyydetty tämän prosessin osana
esittämään, mitä ohjelmia yliopistossa vastaisuudessa halutaan tarjota. Ohjelmien
uudelleen perustamisen keskeisenä työkaluna käytetään koulutusohjelman perustamisen
laadunvarmistuskriteeristöä. Perustamista arvoitaessa tärkeänä kriteerinä otetaan
huomioon se, kuinka hyvin ohjelma liittyy yliopiston keskeisiin painoaloihin. Rehtori tekee
esitysten perusteella päätökset siitä mitä nyt olemassa olevia tai uusia englanninkielellä
tarjottavia ohjelmia yliopistossa jatkossa tullaan tarjoamaan.

YTK:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella on kaksi kansainvälistä
maisteriohjelmaa: kansainvälisen kehitystyön maisteriohjelma (International Master's
Degree Programme in Development and International Cooperation) ja kulttuuripolitiikan
maisteriohjelma (International Master's Degree in Cultural Policy). Kansainvälisen
maisteriohjelman lisäksi kulttuuripolitiikalla on myös suomenkielinen kulttuuripolitiikan
maisteriohjelma, jossa on erillinen sisäänotto.

Kansainvälisen kehitystyön ja kulttuuripolitiikan kansainvälisten maisteriohjelmien
uudelleen perustamisesta on keskusteltu yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, YFI-
laitoksella ja yliopistotason tapaamisissa tammi-helmikuun20'1,6 aikana. Maisteriohjelmien
edustajat ovat käyneet keskusteluja tulevasta yhteistyöstä myös muiden tiedekuntien
edustajien kanssa. Molemmat kansainväliset maisteriohjelmat ovat tehneet rehtorin
25.11.2015 tekemän päätöksen edellyttämän esityksen ohjelman uudelleen perustamisesta
(liitteet C ja D). Esitykset maisteriohjelmien tarkoista aloituspaikkamääristä ja pääaineesta
tai mahdollisista pääaineista tullaan tekemään opetussuunnitelmatyön yhteydessä samassa

aikataulussa muiden tiedekunnan maisteriohjelmien kanssa.

Liitteet:
- Englanninkielellä opetettavien maisteritutkintoon johtavien koulutusohjelmien

uudelleen perustaminen. Rehtorin päätö s 25.11".2015. (asia 4/liite A)

Täydentävät ohjeet rehtorin päätökseen "Englanninkielellä opetettavien
maisteritutkintoon johtavien koulutusohjelmien uudelleen perustaminen
(asia 4/liite B)

Esitys kulttuuripolitiikan kansainvälisen maisteriohjelman (Master's Degree
Programme in Cultural Policy) uudelleen perustamisesta (asia 4/liite C)

Esitys kansainvälisen kehitystyön kansainvälisen maisteriohjelman (International
Master's Degree Programme in Development and International Cooperation)
uudelleen perustamisesta (asia 4/liite D)

Master's Degree Programme in Development and International Cooperation:
General Study Info 2015-2017: Programme Overview & Study Contents
(asia 4/liite E)
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Päätösehdotus: Hyväksytään esitykset kansainvälisten maisteriohjelmien uudelleen

perustamisesta (liitteet C ja D) ja esitetään rehtorille kansainvälisen kehitystyön ja

kulttuuripolitiikan kansainvälisten maisteriohjelmien uudelleen perustamista.

Päätös: Hyväksyttiin esitykset kansainvälisten maisteriohjelmien uudelleen
perustamisesta (liitteet C ja D) ja päätettiin esittää rehtorille kansainvälisen
kehitystyön ja kulttuuripolitiikan kansainvälisten maisteriohjelmien uudelleen
perustamista. Tiedekunta myöntää lisäksi maisteriohjelmille oikeuden täydentää

esityksiään tarpeellisin osirç esimerkiksi koskien mahdollisia tarkentavia
yhteistyöneuvotteluja eri tiedekuntien oppiaineiden tai maisteriohjelmien kanssa

Pöytäkirjan liitteet asia 4lIätteet A-E

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ter Anna Wilska
Dekaani

Niina Simanainen
Opintoasiainpäällikkö


