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Kokouksen päätösvaltaisuus

Säännökset tiedekuntaneuvoston koollekutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta sisältyvät Oulun yliopiston johtosäännön 41 - 44 §:iin.
Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.2.2011.
Tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Opintosuorituksia arvosteltaessa puheenjohtajan lisäksi päätöksentekoon oikeutettuja jäseniä on oltava läsnä vähintään kolme.

Päätös:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Koulutusdekaani

Peter Hästö

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen
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Tiedekuntaneuvoston täydentäminen

Tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen Marjo Karppinen on ilmoittanut sähköpostillaan
ylioppilaskunnalle 14.12.2011 eroavansa tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä filosofian maisteriksi valmistumisen vuoksi.
Jos monijäsenisen hallintoelimen jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle on
myönnetty ero hallintoelimen jäsenyydestä, tulee varajäsen hänen tilalleen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi (johtosääntö 38 §).
Vaalijohtosäännön 4 §:n mukaan hallintoelinten toimikausi on neljä kalenterivuotta,
opiskelijajäsenten kuitenkin kaksi kalenterivuotta.

Päätösesitys:
Myönnetään Marjo Karppiselle ero tiedekuntaneuvoston jäsenyydestä ja todetaan, että hänen varajäsenensä Susanna Teppo tulee samalla jäseneksi jäljellä
olevan toimikauden loppuun eli 31.12.2011 asti.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Koulutusdekaani

Peter Hästö

Hallintopäällikkö

Pertti Tikkanen

OULUN YLIOPISTO
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Tiedekuntaneuvosto

YHDISTELMÄ B 1/2011
Heikki Kuoppala
Kokous 15.2.2011

OPINTOASIAINPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT B 1 - 2

B

1/2011

1.

Kemian koulutusohjelman kevään 2011 opiskelijavalintaperusteiden
vahvistaminen koskien koulutusohjelman muuntokoulutusvalintaa.

B

2/2011

2.

Matemaattisten tieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta (opintopolku)
Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille.
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1.
Kemian koulutusohjelman kevään 2011 opiskelijavalintaperusteiden vahvistaminen koskien
koulutusohjelman muuntokoulutustyyppistä erillisvalintaa.
Oulun yliopiston kemian laitos esittää mahdollisuutta käynnistää kevään 2011
aikana viidennen kerran erillisen opiskelijavalinnan, joka olisi muodoltaan
muuntokoulutusta kemian ammattitutkinnon (esim. insinööri, laborantti tai laboratorioanalyytikko) suorittaneille.
Muuntokoulutustyyppisessä valinnassa hyväksytyt opiskelijat suorittavat luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon kemian koulutusohjelmassa. Lisäksi tavoitteena on kouluttaa nykyistä suurempi määrä osaavia
kemistejä tutkimuslaitosten, yritysten ja korkeakoulujen asiantuntijatehtäviin.
Muuntokoulutustyyppisen erillisvalinnan kautta hyväksytään enintään 15 opiskelijaa ja opetus on tarkoitus toteuttaa voimassa olevilla resursseilla. Kemian
koulutusohjelman muuntokoulutustyyppisessä erillisvalinnassa valittavan tulee
olla suorittanut kemian ammatillisen tutkinnon (insinööri, laborantti tai laboratorioanalyytikko).
Kemian laitoksen laitosneuvosto on syksyllä 2002 tehnyt päätöksen laborantin
ja muun laboratorioalan ammattitutkinnon suorittaneiden ammattitutkintoon
kuuluneiden opintojen hyväksilukemisesta kemian koulutusohjelmassa ja keväällä 2003 laitos toteutti ensimmäisen kerran vastaavanlaisen opiskelijavalinnan ja sen jälkeen on ollut neljä valintaa, viimeksi vuonna 2009.
Liitteellä kemian laitoksen esitys muuntokoulutustyyppisen erillisvalinnan opiskelijavalintaperusteiksi.
Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus
päättää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja
ylempää korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa
sekä tieteellistä jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä.

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
ESITTELYLISTA B 1/2011
Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2011 tiistaina 15.2.2011 klo 12.15. alkaen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

1. jatkuu
Kemian koulutusohjelman kevään 2011 opiskelijavalintaperusteiden vahvistaminen koskien
koulutusohjelman muuntokoulutustyyppistä erillisvalintaa.

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

Päätösesitys:

Hyväksytään kemian koulutusohjelman kevään 2011 muuntokoulutustyyppisen erillisvalinnan opiskelijavalintaperusteet liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Koulutusdekaani

Peter Hästö

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

OULUN YLIOPISTO
Luonnontieteellinen tiedekunta
Tiedekuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA
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Heikki Kuoppala
puh. 08-5531052
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Kokous 1/2011 tiistaina 15.2.2011 klo 12.15. alkaen
Läsnä Jouni Pursiainen, dekaani
Marko Huttula, dosentti
Eero Hanski, professori
Marko Hyvärinen, dosentti
Kalervo Hiltunen, professori
Leena Kaila, lehtori
Peter Hästö, varadekaani
Sakari Kellokumpu, dosentti
Jari Oksanen, varadekaani
Laura Kvist, dosentti
Petri Pulli, professori
Tuomas Aarni, opiskelija
Jarmo Rusanen, professori
Pauli Kangas, opiskelija
Matti Weckström, professori
Marjo Karppinen, opiskelija
Henrik Hedberg, yliassistentti
Jarno Rasinkangas, opiskelija
Anita Aikio, dosentti
Mervi Tervo, tutkijatohtori
Susanna Teppo, opiskelija
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2.
Matemaattisten tieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta (opintopolku) Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille.
Yliopistolain 558/2009 36 §:n mukaan opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tutkinnoista tai jatkotutkintoa. Yliopisto päättää opiskelijavalinnan
perusteista.
Oulun yliopiston opetuksen johtosäännön 2 §:n mukaan yliopiston hallitus päättää tiedekuntaneuvostojen esityksestä yliopistoon vuosittain alempaa ja ylempää
korkeakoulututkintoa, pelkkää ylempää korkeakoulututkintoa, yliopistojen maisteriohjelmista annetun asetuksen 2§:n mukaista maisteriohjelmaa sekä tieteellistä
jatkotutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijoiden määrästä.
Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.
Kyseessä on maisteritason erillisvalinta ja rakennemuutokset –strategiahankkeen
pilotti, jossa avataan kandintutkinnon suorittaneille mahdollisuus siirtyä lähioppiaineen maisteriohjelmaan yliopiston sisällä. Tässä valinnassa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa yleisen taloustieteen koulutusohjelmassa pääaineena rahoitus tai kansantaloustiede kauppatieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua suorittamaan pelkkää FM-tutkintoa luonnontieteelliseen tiedekuntaan matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan. Valituille opiskelijoille
myönnetään opinto-oikeus suorittaa filosofian maisterin tutkinto (FM) matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa siten kuin sen suorittamisesta on määrätty
1.8.2005 voimaan tulleen uuden tutkintorakenteen määräysten mukaisesti laaditussa matemaattisten tieteiden koulutusohjelman lukuvuoden 2011-2012 opetussuunnitelmassa. Maisteriopintoihin valittavalta mahdollisesti vaadittavien täydentävien eli siltaopintojen määrä voi olla enintään 60 opintopistettä (op).
Matemaattisten tieteiden laitoksen esitys maisteriohjelman vuoden 2011 valintaperusteiksi jaetaan kokouksessa pöydälle.
Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekuntakohtaisista opiskelijoiden valintaperusteista. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.
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Kokous 1/2011 tiistaina 15.2.2011 klo 12.15. alkaen
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2. jatkuu
Matemaattisten tieteiden laitoksen erillinen maisterivalinta (opintopolku) Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille

Päätösesitys kokouksessa:
Vahvistetaan matemaattisten tieteiden koulutusohjelman esittämät valintaperusteet Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa kandidaatin tutkinnon suorittaneille suunnattuun (opintopolku) maisteriohjelmaan liitteen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukainen.

Koulutusdekaani

Peter Hästö

Opintoasiainpäällikkö

Heikki Kuoppala

