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L. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (1 $) ja hallituksen 14.10.2009 hyväksymän hallintoasioiden ja
muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan yliopiston hallintoelin on päätösval-
tainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.
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Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

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 puheen-
johtajan esittelystä.

Pakottavassa tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsi-
teltäväksi asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Tällainen menettely on mahdollista vain poikke-
ustapauksissa ja siitä tulee tehdä merkintä pöytfüirjaan.

Päätösehdotus: Hyväksytäåin esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin.

3. Opetusnäyte ja dosentin arvosta päättäminen / PsT Gintautas Silinskas
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

PsT Gintautas Silinskas on hakenut psykologian, erityisesti kehitys- ja kasvatuspsykologian dosentuu-
na24.3.2016.

Rehtorin päätöksen (15.3.2010) mukaisesti menettelyyn dosentin arvon myöntämiseksi voidaan ryhtyä,
mikäli se on tiedekuntaneuvoston arvion mukaan tiedekunnan tutkimuksen ja opetuksen kannalta tar-
koituksenmukaista. Psykologian laitos on pit?inyt PsT Gintautas Silinskasin kiinnittämistä yliopistoon
opetuksen ja tutkimustyön kannalta tarkoituksenmukaisena.

Laitoksen johtaja esitti ja tiedekuntaneuvosto hyväksyi 28.4.2016 asiantuntijoiksi professori Raija-
Leena Punamäen (Tampereen yliopisto) ja professori Marja Vauraksen (Turun yliopisto). Molemmat
asiantuntij at puoltavat do sentin arvon myöntämistä.

Tiedekuntaneuvosto edellytti hakijalta opetusnäytteen antamista. Dekaani on myönttinyt hakijalle
mahdollisuuden ilmoittaa itse opetusnäytteensä aihe. Hakija on ilmoittanut opetusnäytieen aiheeksi
" Parents and teachers in children's academic development".

Liitteet:
- PsT Gintautas Silinskasin lähettämät hakemusmateriaalit ilman julkaisuja (Asia 3 / Liite A)
- PsT Gintautas Silinskasin arviointia varten lähettämät julkaisut ( Asia 3 / Liite B)
- Laitoksen lausunto (Asia 3 / Liite C)
- Asiantuntijoiden lausunnot (Asia 3 I Läte D ja E)
- Opetusnäyteohje (Asia 3 / Liite F)
- Opetusnäytteen arviointilomake (Asia 3 / Liite G)

Päätösehdotus:
- Päätetään opetusnäytteen hylkäämisestä tai hyväksymisestä ja sille myönnettävästä arvosanas-

ta.
- Päätetään myönnetäänkö PsT Gintautas Silinskasille dosentin arvo.
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Päätös:
- Päätettiin hyvfüsyä PsT Gintautas Silinskasin opetusnäle arvosanalla Hyvin hyvä.
- Päätettiin myöntää PsT Gintautas Silinskasille psykologian, erityisesti kehitys- ja kasvatuspsy-

kologian dosentin arvo.

4. Ilmoitusasiat
Valmistelija: Riitta Sokka, hallintopäällikkö, puh: 050 404 8646, s-posti: riitta.r.sokka@jyu.fi

Ei ilmoitusasioita.

5. Kokouksen päättåiminen

Dekaani päätti kokouksen kello 12.56.

Pöytäkirj an vakuudeksi :

-Anna V/ilska
dekaani

Riitta Sokka
hallintopäällikkö




