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Kokous salissa OPK 141

KÄSITELTIvÄT ASIAT:

l. Todetaan päätösvaltaisuus
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Ilmoitusasiat
4. VTM Mika Forsbergin lisensiaatintutkimuksen arvostelu

1. Todetaanpäätösvaltaisuus

Jyväskylän yliopiston johtosäännön (t S) ja hallituksen'J,4.10.2009 hyväksymän
hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelymenettelyä koskevien ohjeiden mukaan
yliopiston hallintoelin on päätösvaltaineru kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.
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Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hallintoasioiden ja muiden asioiden käsittelyä ]yväskylän 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
Tiedoksi dekaanin päätöksiä.

Liitteet:
A: Dekaanin päätöksiä opintoasioissa
B: Tutkintotaulukko

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

OPINTOASIAT
valmistelija opintoasiainpäällikkö Niina Simanaine& puh. 040 805 3134,
niina.i. simanainen@iyu.fi

Lisensiaatintutkimuksen arvostelu
Yliopiston johtosäännön (14$) mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella
lisensiaatintutkimukset. Yliopiston tutkintosäännön (20 S) mukaan lisensiaatintutkimuksen
tarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen
antaa perusteltu kirjallinen arviointilausunto, jossa he tekevät ehdotuksen arvosanaksi.
Mikäli tarkastajat ovat erimielisiä arvosanasta kumpikin laatii oman lausunnon.
Erimielisyystilanteessa tai mikäli tekijä esittää vastineen esitetystä lausunnosta,
tutkimukselle määrätään kolmas tarkastaja joka kahden kuukauden sisällä tehtävän
saamisesta antaa oman kirjallisen lausuntonsa arvosanaehdotuksineen.
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Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 558/2009,295). Ennen lisensiaatintutkimuksen
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajien lausunnosta
(Yliopistolaki 558/2009,445). Lisensiaatintutkimuksen arvosteluun tyytymätön opiskelija
voi tehdä yliopiston määräämälle hallintoelimelle oikaisupyynnön opintosuorituksen
arvostelustal4päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Yliopistolaki 558/2009).

Yliopiston tutkintosäännön (60 S) mukaan oikaisupyyntö lisensiaatintutkimuksen
arvostelusta tehdään yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

4. VTM Mika Forsbergin lisensiaatintutkimuksen arvostelu

VTM Mika Forsbergin lisensiaatintutkimus "Arkea ja asiakkuutta. Köyhien yksinhuoltajien
kokemuksia arjesta ja sosiaalitoimistossa asioimisesta" kuuluu sosiaalityön alaan.
Lisensiaatintutkimus tarkastetttin 4.4.20'1.6. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajat ma.
yliopistonlehtori Suvi Krok (Jyväskylän yliopisto) ja ma. professori Mia Hakovirta (Turun
yliopisto) ovat antaneet tutkimuksesta perustellun arvostelulausuntonsa ja ehdottavat
lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä arvosanalla hyaäksytty.

Lisensiaatin tutkinto suoritetaan sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen4 erikoisalana
marginalisaatiokysymysten sosiaalityö.

Liite: - Tarkastajien lausunto (asia  /hite A)

Päätös: Hyväksyttiin ja arvosteltiin VTM Mika Forsbergin lisensiaatintutkimus
arvosanalla lry a äksy tty .

Pöytäkirian liite: asia 4/liite A

Pöytäkirj an vakuudeksi:

Terhi ilska Niina Simanainen
Opintoasiainp äällikköDekaani




