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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 13.8.2018.
Kokouskutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat.
Johtosäännön 27 §:n mukaan yliopiston monielimiset toimielimet ovat
päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä
on läsnä.
Hallintojohtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen
kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän arkipäivää ennen kokousta,
ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Hallintoelimen jäsen, joka on
estynyt osallistumasta kokoukseen, on velvollinen ilmoittamaan asiasta
varajäsenelleen.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelin voi kuitenkin läsnä
olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Päätös:

Tiedekuntaneuvosto totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Lisäksi tiedekuntaneuvosto otti käsiteltäväksi 17.8.2018
lähetetyn lisäesityslistan.
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M.Sc. Alexander Izotovin yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
M.Sc. Alexander Izotovin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Mapping Sortavala:
Local Identity Formation in a Soviet and Post-Soviet Border Town" on tarkastettu
julkisesti 15.6.2018. Vastaväittäjä, dosentti Pirjo Jukarainen puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja
esittää arvosanaksi "non sine laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2792-7/urn_isbn_978-95261-2792-7.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee M.Sc.
Alexander Izotovin väitöskirjan arvosanalla "non sine laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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KTM, OTM Jenni Lainisen laskentatoimen ja rahoituksen väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
KTM, OTM Jenni Lainisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Forecast disclosure
in the Finnish Stock Market: Three essays" on tarkastettu julkisesti 1.6.2018.
Vastaväittäjä, professori Markku Vieru (Lapin yliopisto) puoltaa väitöskirjan
hyväksymistä opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi "hyväksytty".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2784-2/urn_isbn_978-95261-2784-2.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee KTM, OTM
Jenni Lainisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän (Vieru) ja kustoksen (Niskanen) lausunnot
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OTK Hanna Savolaisen yritysoikeuden ja -talouden väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
OTK Hanna Savolaisen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Noteeraamattoman
yhtiön vähemmistöosakkeen lunastushinnan määrittäminen osakeyhtiölain 18
luvun mukaisissa lunastuksissa" on tarkastettu julkisesti 15.6.2018. Professori
Veikko Vahtera (Tampereen yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä kauppatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi
"hyväksytty".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2786-6/urn_isbn_978-95261-2786-6.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee OTK Hanna
Savolaisen väitöskirjan arvosanalla "hyväksytty".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Vahtera)
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YTL Sari Makkosen sosiaalipolitiikan väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
YTL Sari Makkosen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Perintöönsä sidotut:
Puolan sosiaaliturvajärjestelmän muotoutuminen transformaatioprosessissa
vuosien 1989-2004 välisenä aikana" on tarkastettu julkisesti 12.6.2018.
Vastaväittäjä, tohtori Seppo Ruotsalainen puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi "cum laude approbatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee YTL Sari
Makkosen väitöskirjan arvosanalla "cum laude approbatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Ruotsalainen)
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Dekaanin ehdotus professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja
vaikuttavuus, tehtävään otettavasta: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävä
on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden
tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselle.
Tehtäväselosteen mukaan: ”Professorin tehtäviin kuuluvat sosiaalityön
tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen, kansallisen ja kansainvälisen
verkostoitumisen edistäminen, tutkimusryhmien perustaminen ja johtaminen sekä
täydentävän tutkimusrahoituksen hankkiminen. Professorin tutkimus- ja
opetustehtävät painottuvat sosiaalihuollon historian, kehityksen ja
vaikuttavuuden kysymyksiin. Hän osallistuu oppiaineensa ja tutkimusalueidensa
edustajana monitieteiseen tutkimus- ja opetusyhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston
strategisilla painoalueilla. Opetustehtäviin kuuluu tohtorikoulutuksen ja
sosiaalityön maisterikoulutuksen lisäksi vastuuta opetuksesta sosiaalityön
erikoistumiskoulutuksessa hyvinvointipalvelujen erikoisalalla.
Professorilta vaaditaan tieteellinen pätevyys, jonka arvioinnissa kiinnitetään
huomiota tieteelliseen tutkimukseen ja kykyyn johtaa tutkimustyötä. Professorilla
tulee olla kyky antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata
opinnäytteitä.
Tehtävä on tarkoitus täyttää kutsusta 1.9.2018 lukien toistaiseksi.
Täytettävänä olevaan professorin tehtävään ei vaadita käytännöllistä
perehtyneisyyttä tehtäväalaan. ”
Yliopistolain (558/2010) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan
täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua
ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtävään voidaan valita
kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset. Professorin,
sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään on
tarkoitus kutsua YTT Timo Toikko.
Yliopistolain (558/2009) 31 §:n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien
kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään
kahdelta asiantuntijalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai
vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan
esteellisyyteen sovelletaan hallintolain 27-29 §:ää. Asiantuntijoiden valinnasta,
toiminnasta ja tehtävästä määrätään tarvittaessa johtosäännössä.
Asiantuntijalausunnot YTT Timo Toikon kelpoisuudesta ja ansioista professorin,
sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään on
pyydetty professori Ilse Julkuselta (Helsingin yliopisto) sekä professori Mikko
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Mäntysaarelta (Jyväskylän yliopisto). Asiantuntijalausunnot ovat liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin
palvelussuhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla
tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se
on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus
tehtäväntäyttötoimikunta (professori Juha Hämäläinen (pj), professori Eeva
Jokinen, professori Riitta Vornanen ja professori Pekka Mäntyselkä
(terveystieteiden tiedekunta), sihteerinä johtava hallintopäällikkö Ulla
Hurskainen) esittää yksimielisesti asiantuntijalausuntoihin sekä Toikon
hakemusasiakirjoihin perustuen, että YTT Timo Toikko otetaan tehtävään
1.9.2018 lukien.
YTT Timo Toikko täyttää johtosäännön 31 §:ssä mainitut professorin
kelpoisuusvaatimukset. Hän on tieteellisesti pätevä professorin, professorin,
sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään ja
hänellä on opetus- ja tutkimustehtävään yliopistoasetuksen edellyttämä kielitaito.
Tehtäväntäyttötoimikunnan puheenjohtajan päätöksellä Toikko on vapautettu
opetusnäytteen antamisesta. Toikon opetustaidon on arvioitu täyttävän
johtosäännön 31 § edellytykset (hyvä opetustaito).
Dekaanin ehdotus rehtorille on, että YTT Timo Toikko otetaan professorin,
sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus, tehtävään 1.9.2018
lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvostoa ehdotuksesta YTT Timo Toikon ottamiseksi
professorin, sosiaalityö, erityisesti sosiaalihuollon kehitys ja vaikuttavuus,
tehtävään.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Asiantuntijalausunnot (Julkunen ja Mäntysaari)
Toikon hakemusasiakirjat
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Professorin, yritysoikeus, erityisesti arvopaperimarkkinaoikeus, tehtävämäärityksen
käsittely
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus
professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan
dekaanin tehtävänä on päättää professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä
tiedekuntaneuvostoa kuultuaan sekä siitä, vaaditaanko professorilta
käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.
Professorin, yritysoikeus, erityisesti arvopaperimarkkinaoikeus, tehtävä on
tarkoitus täyttää kutsusta 1.11.2018 lukien. Tehtävässä ei edellytetä
käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee professorin, yritysoikeus, erityisesti
arvopaperimarkkinaoikeus tehtävämäärityksen.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet

9

Tehtävämääritys, professori, yritysoikeus, erityisesti
arvopaperimarkkinaoikeus
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FM Pekka Lundin sosiaalipsykologian väitöskirjan arvosteleminen
Valmistelija: Annikki Honkanen
FM Pekka Lundin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus "Christian Faith and Recovery
from Substance Abuse" on tarkastettu julkisesti 14.6.2018. Vastaväittäjä,
professori William Randall (STU, Kanada) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä
opinnäytteenä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää
arvosanaksi "laudatur".
Yliopistolain (558/2009) 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on
varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai
vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta.
Vastaväittäjän lausunto ja kustoksen lausunto ovat esityslistan liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön (1.1.2017) 9 §:n mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunnan hyväksymien määräysten mukaan
1. yhteiskuntatieteiden, historian ja maantieteiden väitöskirjat arvostellaan
asteikolla I – L
2. kauppatieteiden, oikeustieteiden, terveystieteiden sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty –
hyväksytty – kiittäen hyväksytty.
Yliopistolain (558/2009) 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat
osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on
samantasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.
Linkki julkaisuun:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2806-1/urn_isbn_978-95261-2806-1.pdf.
Esitys:

Asiassa annetun lausunnon perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee FM Pekka
Lundin väitöskirjan arvosanalla "laudatur".

Päätös:

Esityksen mukainen.

Liitteet
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Vastaväittäjän lausunto (Randall) ja kustoksen lausunto
(Hänninen)
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Dekaanin ehdotus yliopisto-opettaja, laskentatoimi, tehtävään otettavasta:
tiedekuntaneuvoston kuuleminen
Valmistelija: Ulla Hurskainen
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin
tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi
ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön
neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään
valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.
Yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävän sijoituspaikka on kauppatieteiden
laitos, laskentatoimen ja yritysjuridiikan suuntautumisalue, Joensuun kampus.
Tehtävä on ollut haettavana 27.6.2018 päättyneenä aikana. Tehtävää hakivat
määräaikaan mennessä KTM Anne Ikonen, KTM Päivi Kosonen, KTM Mikko
Kurunsaari, tradenomi Leila Putkivaara, KTM Leena Selkäinaho ja KTT Tuija
Virtanen.
Tehtävänkuvauksen mukaan ”yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävänä on
antaa laskentatoimen perus- ja aineopintotasoista opetusta ja harjoittaa alan
tutkimusta. Yliopisto-opettaja vastaa laskentatoimen, erityisesti ulkoisen
laskentatoimen perus- ja aineopintoihin kuuluvista kursseista. Lisäksi
yliopisto-opettaja osallistuu oppiaineen profiilin mukaisesti ulkoisen
laskentatoimen tutkimustoimintaan ja laitoksen hallintotehtävien hoitamiseen.
Yliopisto-opettajan tulee olla soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut
henkilö, jolla on hyvä käytännön perehtyneisyys opetustehtävien alaan ja hyvä
opetustaito (johtosääntö 31 §). Tehtävään valittavalta edellytetään
opetuskokemusta, kokemusta opinnäytetöiden ohjauksesta, pedagogisia opintoja
ja kykyä kehittää suuntautumisalueen opetusta. Eduksi katsotaan työelämässä
hankittu kokemus ja tieteellinen julkaisutoiminta. Tehtävään valittavalta
edellytetään hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä opettaa tarvittaessa englannin
kielellä. ”
Kauppatieteiden laitos on esittänyt, että KTM Päivi Kosonen otetaan
yliopisto-opettajan laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 alkaen toistaiseksi.
Laitoksen esitys perusteluineen liitteenä.
Dekaani on päätöksellään 16.8.2018 vapauttanut KTM Päivi Kososen
opetusnäytteen antamisesta, sillä hänen opetusansionsa käyvät ilmi
hakemusasiakirjoista.
Päivi Kosonen täyttää johtosäännössä mainitut yliopisto-opettajan
palvelussuhteen ehdot ja tehtävämäärityksessä mainitut edellytykset.
Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille on, että KTM Päivi Kosonen otetaan
yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 lukien.
Esitys:

Dekaani kuulee tiedekuntaneuvoston ehdotuksesta Päivi Kososen ottamiseksi
yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään 1.9.2018 lukien.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Oikeustieteiden laitoksen pro gradu- ja OTM -tutkielmien arvostelukriteerien
hyväksyminen
Valmistelija: Minna Paronen
Tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 19.2.2018 hyväksynyt perustutkintoihin
johtavan koulutuksen ja sivuainekoulutuksen (ml. kansainväliset maisteriohjelmat
ja ei-tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus) opetussuunnitelmat
lukuvuosiksi 2018-2021.
Oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan esitetään muutettaviksi pro graduja OTM –tutkielmien arviointikriteerit. Uudet arviointikriteerit liitteenä.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista.
Esitys:

Tiedekuntaneuvosto hyväksyy oikeustieteiden laitoksen pro gradu- ja OTM
–tutkielmien uudet arviointikriteerit liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kansainvälisten
maisteriohjelmien valintaperusteiden hyväksyminen vuodelle 2019
Valmistelija: Jarmo Romppanen
Tiedekunnan laitoksilla on laadittu kansainvälisten maisteriohjelmien
valintaperusteet vuodelle 2019 akateemisen rehtorin 8.5.2018 vahvistamien
opiskelijavalinnan yleisten linjausten mukaisesti.
Tiedekuntaneuvoston kokouksessaan 14.5.2018 hyväksymät
aloituspaikkamäärien muutokset kolmessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa
on huomioitu valintaperusteita laadittaessa.
Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9.4 §:n 4 kohdan mukaan
tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää opetussuunnitelmista ja
tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista.
Esitys:

1. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy kansainvälisten maisteriohjelmien
valintaperusteet vuodelle 2019 liitteiden mukaisesti
2. Tiedekuntaneuvosto delegoi varadekaanille valintaperusteisiin mahdollisesti
tehtävät täydennykset ja korjaukset

Päätös:

Esityksen mukainen.
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Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.
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