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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 2.12.2011 klo 12.00 – 14.00, YT 116
Osallistujat:
Helka-Liisa Hentilä, koulutusdekaani, puheenjohtaja
Rainer Mahlamäki, koulutusohjelmavastaava, arkkitehtuurin koulutusohjelma
Juhani Niskanen, koulutusohjelmavastaava, konetekniikan koulutusohjelma
Jukka Hiltunen, koulutusohjelmavastaava, prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat
Juha Kostamovaara, koulutusohjelmavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Jari Iinatti, koulutusohjelman varavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Jukka Riekki, koulutusohjelmavastaava, tietotekniikan koulutusohjelma
Pekka Kess, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Mirja Väänänen, suunnittelija
Hanna Lyytinen, opiskelijajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, opintoasiainpäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuina asiantuntijoina suunnittelija Suvi Jutila ja suunnittelija Tytti Tenhula (asiakohta 2), projektipäällikkö Laura
Kanninen (kohta muut asiat) ja suunnittelija Eija Pajunen.
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Tulosneuvotteluterveiset 8.11.
Tiedekunnan ja rehtoraatin välisissä tulosneuvotteluissa rehtoraatti totesi tiedekunnan koulutuksen toimenpideohjelman
olevan yliopiston strategian mukainen. Kv-maisteriohjelmista tiedekunnalta kysyttiin mahdollisuuksia kv-tarjonnan laajentamiseen. Mining Schoolista puhuttiin laajasti ja toivottiin sen toiminnan vakiinnuttamista. Rehtoraatti lupasi tukea tiedekunnan rekrytointitoimia ottamalla TTK:n mukaan yhteismarkkinointiin.
Koulutusneuvoston linjaukset 16.11.
Koulutuksen toimenpideohjelmassa keskeistä:
-opintojen sujuvoittaminen (30+30)
-omaopettajatoiminnan jatkaminen
-kesäkoulutoiminnan jatkaminen
-työelämärelevanssi
-työllistyminen
-kansainvälisyys
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•Muut ilmoitusasiat
-Opintotuki myönnetään yleensä täysien opiskelukuukausien mukaan. Olosuhdemuutoksissa tulee täyttyä ns. 18. päivän
sääntö, jotta on opintotukioikeus kyseiseltä kuukaudelta. Esim. jos opiskelija valmistuu kuukauden 17. päivä tai sitä ennen,
ei kyseiseltä kuukaudelta ole oikeutta opintotukeen.
http://www.hallinto.oulu.fi/opinto/opiskelijapalvelut/ajankohtaista/rahoitus.html
Todettiin, että TTK:ssa ainakin ensi kevään publiikit menevät hyvin linjassa em. säännön kanssa.
-Tarjolla rahoitusta lomakkeiden kääntämiseen. Ehdotuksia voi esittää Kimmo Kuortille.
http://www.oulu.fi/suurijakelu/2011/11/kaannosrahoitusta.html
2. ECTS-label -haku ja opetussuunnitelmat.
Suvi Jutila ja Tytti Tenhula alustivat otsikon aiheesta sekä verkkosivu-uudistuksesta. Koulutuksen kuvaaminen ja verkkosivu-uudistus etenevät rinnakkain.
http://www.oulu.fi/laatutyo/koulutus/tutkintojen_ja_opintojaksojen_kuvaaminen.html
Tulossa: Koulutuksen kuvaaminen Oulun yliopistossa, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet:
-koulutusalan kuvaamiseen, (verkkosivut, 15.1.2012)
-koulutusohjelmien kuvaamiseen, (verkkosivut, 15.1.2012)
-tutkintojen kuvaamiseen, (verkkosivut, 15.12.2012 listat tutkinnoista, 17.2.2012 tutkintokuvaukset)
-opintojaksojen kuvaamiseen. (Oodi, normaali opinto-opas prosessi)
Aikataulu noudattaa tiedekunnan opetussuunnitelmatyön aikataulua. Tutkintokuvausten oltava valmiina 17.2.2012 eli samaan aikaan kuin opsu-työssä on sovittu, että koulutusohjelmien rakenteet, opintojaksojen nimet, osaamistavoitteet, osat
ja laajuudet ovat valmiit.
Liite.
3. Opetussuunnitelmatyö 2012-13.
Päätettiin laatia painettavan oppaan template samalla ohjelmaversiolla kuin viime kierroksellakin (MS Word 10). Atksuunnittelija Lasse Salmijärvi laatii templatet Optimaan tammikuun alkuun mennessä.
Päätettiin palata tammikuun kokouksessa keskusteluun kurssien lakkauttamismekanismeista.
4. Varusmiespalvelus vs. harjoittelu.
Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan koulutustoimikunnan kokoukseen.
5. DIA-yhteisvalinta 2013.
Valintaperusteista
Sirkka Kupiainen & co Helsingin yliopistosta ovat tehneet tutkimuksen ylioppilastutkinnon tulosten vertailtavuudesta.
Kupiainen toteaa tutkimuksessaan, että nykymuotoinen ylioppilastutkinto ei tarjoa opiskelijavalinnassa tarvittavaa vertailukelpoista tietoa pyrkijöiden tiedoista, taidoista tai osaamispotentiaalista. Tutkimusta esiteltiin valinnan kehittämisryhmälle,
joka päätti käydä läpi DIA-yhteisvalinnan yo-tutkintotodistusten pisteytykset (alkupisteet).
Koulutustoimikunta totesi, ettei alkupisteytykselle juurikaan ole muutostarvetta. Biologian ainereaali voisi mahdollisesti
olla pisteytettyjen aineiden joukossa ympäristötekniikan koulutusohjelmassa. Koulutusdekaani keskustelee asiasta Keijo
Ruotsalaisen kanssa.
Yliopiston lausunto KSHJ:stä on valmisteilla. Erityistä huolta aiheuttaa, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukohteet ovat valinnassa samassa listassa.
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ja hakukohteista.
Aallossa, Lappeenrannassa ja Tampereella ollaan uudistamassa hakukohteita vuoden 2013 valintaan. Keskusteltiin Tampereen muutospaperista. Tampereella ollaan siirtymässä laajempiin kandiohjelmiin, mutta hakukohteita on enemmän. Liite.
Keskustelussa tuotiin esiin kanta, että Ouluun ei ole tarvetta perustaa yleis-kandiohjelmia. Toisaalta yhtenäistämistä pidettiin myös toivottavana. Päätettiin jatkaa keskustelua seuraavissa kokouksissa.
6. Strategiarahan käyttötilanne eri koulutusohjelmissa.
Gradu- ja tsemppiryhmät
Koulutusdekaani jakoi osastoille keväällä 2000 eur / osasto (silloisen osastojaon mukaisesti). Vain Tuta ja AO ovat käyttäneet rahan gradu- ja tsemppiryhmiin. Muiden rahat palautuvat hallinnolle.
Kesäajan opetusmuotojen kehittäminen
Rahaa on myönnetty PYO/Kuitu- ja partikkelitekniikka, STO/Rahkonen sekä AO. Kaikki hankkeet ovat edenneet ja niistä
on raportoitu.
7. Abi-päivien palaute.
Abi-päivien esittelyissä riitti kävijöitä entiseen malliin. Koulutusohjelmien kokemukset olivat myönteisiä tai varovaisen
myönteisiä.
Teekkarien vierailuja lukioissa pidettiin tehokkaana rekrytoinnin edistämiskeinona. Vierailutoimintaa varten luodaan yhteiset menettelytavat ja kustannusten korvaamismenettely (matkat korvataan, päivärahoja ei makseta). Selvitettävä on myös
vierailulle lähtevien teekkarien vakuutuskäytännöt. Lukioille suunnattu esittelymateriaali päivitetään.
Päätettiin kutsua Kimmo Kuortti keskustelemaan tiedekunnan koulutusohjelmien markkinoinnin tehostamisesta. Yliopiston johto suhtautui myönteisesti tiedekunnan rekrytoinnin tukemiseen yo-tasolla.
8. Muut asiat
Seuraava kokous pidetään maanantaina 9.1.2012 klo 10.15, YT 116. Hyvää joulua!

