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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 21.3.2011 klo 10.15 – 12.15, YT 116
Osallistujat: Helka-Liisa Hentilä (pj.), Hanna Lyytinen (OTY), Saara Luhtaanmäki, Leena Kuorelahti, Maritta Juvani, Reijo
Saari, Mirja Väänänen, Jukka Hiltunen, Timo Rahkonen, Suvi Jutila ja Sirpa Nelo (siht.).

1. Ilmoitusasiat
Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Esiteltiin koulutustoimikunnalle tiedoksi koulutusdekaanin päätös hyväksyä yliopiston ainejärjestö- ja luottamustoimintaa
enintään 3 opintopisteen verran osaksi työharjoittelua. Päätöksen teksti sisällytetään opinto-oppaan yleiseen osaan.
Opintojen alkuvaiheen auditointia koskeva viesti auditointiaineistoineen oli tavoittanut vain koulutusohjelmien vastuuhenkilöt. Toivottavaa olisi, että tämäntyyppisistä asioista tiedotettaisiin myös koulutusdekaania ja tiedekuntaa.
2. Lukuvuoden 2011-12 opetussuunnitelmat.
Osastojen edustajat esittelivät koulutusohjelmiensa opetussuunnitelmat. Päätettiin, että opintoasiainpäällikkö lähettää
kaikki opetussuunnitelmat pdf-muodossa koulutustoimikunnalle, koska vasta osa opetussuunnitelmista on tällä hetkellä
Optimassa. Opetussuunnitelmat talousvaikutuksineen esitellään 28.3. tiedekuntaneuvostolle hyväksyttäväksi.
Painettuja opinto-oppaita jaetaan vain opintonsa aloittaville opiskelijoille sekä osastojen opetushenkilökunnalle.
Jatkettiin 21.2. aloitettua keskustelua kandidaattivaiheen harjoittelun pakollisuudesta. Päätettiin esittää tiedekuntaneuvostolle, että lukuvuodesta 2011-12 lähtien koulutusohjelmat voivat sisällyttää alempaan perustutkintoonsa asiantuntijuutta
kehittävää harjoittelua 3 opintopisteen verran joko pakollisena tai valinnaisena opintojaksona. Ylempään perustutkintoon
kuuluva vähintään 3 opintopisteen laajuinen asiantuntijuutta syventävää harjoittelu esitetään säilytettäväksi pakollisena
kaikissa koulutusohjelmissa. Tiedekuntaneuvoston päätöksen mukainen muutos päivitetään myös tiedekunnan tutkintosääntöön.
3. Kandidaatintyö ja siihen liittyviä seminaareja tai viestintäopintoja
Teknillisen tiedekunnan tutkintosäännön 11§:n mukaan alempaan perustutkintoon kuuluu: kandidaatintyö (8 op) ja siihen
liittyviä seminaareja tai viestintäopintoja (2 op).
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 2004: alempaan korkeakoulututkintoon sisältyy vähintään 6 op ja enintään 10 op laajuinen opinnäyte.
Päätettiin, että vanhan tutkintorakenteen mukaan opintonsa aloittaneilla (ennen vuotta 2005) merkitään tutkintotodistukseen kandidaatintyö 8 op ja tehdyt viestintäopinnot laitetaan perus- ja aineopintoihin, mikäli ne ovat laajuudeltaan yli 2 op.
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Lisäksi päätettiin, että niiltä vanhan tutkintorakenteen mukaan opintonsa aloittaneilta, joiden opetussuunnitelmiin vanhassa
tutkintorakenteessa ole sisältynyt pakollisia viestintäopintoja, ei vaadita viestintäopintojen suorittamista kandidaatintutkintoa varten. Kandidaatintyön tekeminen riittää.
4. Bolognan prosessi ja opintopolut. Jatkoa 21.2. käsittelylle.
Opintoasiainpäällikkö oli laatinut luonnoksen maisterivaiheen erillishakujen uudelleenorganisoimisesta: hakuajat, hakukelpoisuus, valintaperusteet, hakumenettely, kiintiöt.
Keskusteltiin luonnoksesta ja päätettiin jatkaa erillishakujen kehittämistä luonnoksen pohjalta. Koulutusohjelmat voivat
halutessaan esittää tarkennuksia luonnostekstiin.
5. Koulutuksen johtosääntöluonnos.
Käytiin lyhyt keskustelu johtosääntöluonnoksesta.
6. Opiskelijoiden kesäkurssitoiveita. Kesäkouluraha.
Koulutusneuvosto on allokoinut strategiarahaa strategiaryhmille. Hästön tutkintosaantoryhmä on myöntänyt 10 000 euroa TTK:lle.
Suunnitteilla on myös kesäkoulu, jota organisoimaan on nimetty erillinen suunnitteluryhmä.
Keskusteltiin tiedekunnalle myönnetyn 10 000 euron käyttökohteista, joita voisivat olla Differentiaaliyhtälöt -kurssi, Tilastomatematiikka kurssi, Kandiryhmä (KO), AO:n kesäkoulu, STO:n graduryhmä.
Ilmoitusasiana Universitas Oulu 2011 rahoitettavat projektit:




Sähköinsinöörikilta ja Oulun Tietoteekkarit: Matlab-kurssi (1438 eur) ja
Oulun teekkariyhdistys ja Finanssi: Yrittäjyyden perusteet -kurssi (10 000 eur).

7. Muut asiat
Seuraava kokous 26.4.

