AUKTORISOITUJEN KÄÄNTÄJIEN TUTKINTOLAUTAKUNTA

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 15.11.2014
Kielet ja käännössuunta
suomesta muihin kieliin

Aihepiiri aukt3
koulutus

Käännöstehtävä
Laadi liiteasiakirjasta laillisesti pätevä käännös
Lähde: Tampereen yliopiston päätöksiä www.uta.fi

Käännöksen käyttötarkoitus
Tiedoksianto oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä!
Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa
tutkintosuorituksen hylkäämiseen.

Käännettävän tekstin pituus 2024 merkkiä
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TAMPEREEN YLIOPISTO
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtokunta
Kokous 7/2014

PÖYTÄKIRJA

Läsnä:
RK johtaja
PK professori
JA yliassistentti
SA yliopistonlehtori
LR lehtori
Kutsuttuna KJ varajohtaja
Esittelijä LW opintopäällikkö
KN opiskelijavalintaa koskeva oikaisupyyntö
Tampereen yliopiston johtosäännön 13 § mukaan tieteenalayksikön johtokunnan
tehtävänä on käsitellä opiskelijavalintaa koskevat oikaisupyynnöt.
KN on kesän 2014 opiskelijavalinnassa hakenut yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja
maisterin tutkintoon sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan ja osallistunut valintakokeeseen.
Tyytymättömänä valintakokeensa arvosteluun KN on hakenut johtokunnalta oikaisua.
Oikaisupyyntö koskee sosiaalityön valintakokeen aineistokoetta, rajautuen aineistoon
perustuvaan esseen osuuteen. Kokonaispistemäärä aineistokokeesta on 30, josta
oikaisupyynnön kohteena olevan osuuden maksimipistemäärä on 12.
KN on saanut tästä kohdasta 2 /12 pistettä: Liite B 1/1.
KN:n aineistokokeen vastaukset sekä aineistokokeen mallivastaukset ovat liitteenä: Liite
B1/2
Aineistokokeen aineisto on nähtävissä yksikön kansliassa sekä johtokunnan
kokouksessa.
Tarkastajien lausunto:
Liite B 1/3.
Lausunnon mukaan KN:n oikaisupyynnön kohteena olevasta osuudesta saamat pisteet
nousevat 2:sta /12 3:een. KN:n aineistokokeen pisteet olisivat siis 21/30; valintakokeen
pisteet 45/60, ja yhteispisteet (valintakoe + ylioppilastutkintotodistus) 69 / 120.
Alimman Tampereen yliopistoon sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi
tulleen hakijan koepisteet ovat 44/60 pistettä. Jos KN:n pisteet nousevat lausunnon
ehdotuksen mukaisesti yhdellä, KN:n valintakokeen kokonaispisteet nousevat 45 / 60
pisteeseen.
Päätösesitys
1) Päätetään, että KN:n aineistokokeesta saamat pisteet nousevat
20:stä 21:een;
2) Todetaan, että KN:n valintakokeen pisteet nousevat 45/60;
3) Hyväksytään KN suorittamaan syyslukukaudesta 2014 alkaen yhteiskuntatieteiden
kandidaatin ja maisterin tutkintoa sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.
Päätös 1-3 esityksen mukaisesti.
Johtaja RK,
Opintopäällikkö LW

