TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

MUISTIO
28.4.2011

1(2)

KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 26.4.2011 klo 10.15 – 11.55, YT 116
Osallistujat: Helka-Liisa Hentilä (pj.), Hanna Lyytinen (OTY), Saara Luhtaanmäki, Leena Kuorelahti, Maritta Juvani, Reijo
Saari, Mirja Väänänen ja Sirpa Nelo (siht.).
1. Ilmoitusasiat
Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Koulutusneuvoston terveiset:
- Koulutuksen uusittu johtosääntö on tarkoitus viedä yliopiston hallitukseen kesäkuussa ja saattaa voimaan 1.8.2011.
- Yliopiston hallitus on käynnistelemässä strategiaprosessia.
- KKA:n laadunhallintajärjestelmää koskeva auditointi (kv-paneeli) on tulossa syksyllä 2015 tai keväällä 2016; sitä ennen
mm. RAE 2013/14.
ECTS-prosessiin liittyen:
- Koulutusohjelmien pitää laatia nk. kurssidiagrammit (kurssidiagrammi = laatikkokaavio, jossa näkyy eri tyyppisten kurssien jakautuminen eri opintovuosille / lukukausille kandi/ maisterivaiheen opinnoissa). *)
- Englanninkielisten kurssikuvausten osaamistavoitteineen on oltava valmiit 20.9.2011 mennessä.
- Kaikki materiaali oltava Oodissa 30.9.2011 mennessä.
- Opetussuunnitelman mukaiset salivaraukset ilmoitetaan virastomestareille 15.7.2011 mennessä.
*) Opintoasiainpäällikkö selvittää Suvi Jutilalta / Anne Talviolta kurssidiagrammin laadintaohjeet ja toimittaa ne opintoneuvojille.
Tutkintoon pakollisena kuuluvat kieliopinnot: tutkintosaanto-strategiaryhmän (pj. Peter Hästö) esityksen pohjalta pyritään
kieliopintojen yhtenäistämiseen. Tiedekunnat yhtä lukuun ottamatta (HutK) myönteisiä.
2. Lukuvuoden 2011-12 opetussuunnitelmat. Opintojaksokuvaukset. Tilannekatsaus.
Käytiin osastoittain läpi opintojaksokuvausten tilannetta. Osalla osastoista kuvaukset ovat jo Optimassa, osalla työ on
vielä kesken.
Viimeistenkin kurssikuvausten tulisi olla Optimassa 11.5., jotta atk-suunnittelija ehtii koostaa ja taittaa oppaan painotyötä
varten.
3. Yrittäjyyden perusteet kurssi (Universitas 2011)
Hanna Lyytinen esitteli Universitas 2011 -hankkeessaa toteutettavan Yrittäjyyden perusteet kurssin suunnitelmaa (Liite).
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Kurssin varsinaisena tarkoituksena ei ole keksiä mahdollisimman hyvää liikeideaa, vaan keskittyä yrityksen perustamisen
käytäntöihin. Kurssin kohderyhmänä ovat TaTK:n ja TTK:n opiskelijat (50/tiedekunta). Kurssin laajuus on 3 op ja toteutus
syksyllä 2011.
Koulutustoimikunta oli sitä mieltä, että kurssin voisi sisällyttää tutkintoihin (esim. valinnaisena opintojaksona) ja sen tulisi
olla tasoltaan aineopintoja (A-taso). Opintoasiainpäällikkö keskustelee A-tasoasiasta TaTK:n edustajan kanssa.
4. Urkund. Pääkäyttäjyys (tiedotus, neuvonta, koulutus) siirtyy kirjastolle.
Urkundin pääkäyttäjyys siirtyy kirjastolle kevään aikana opetus- ja opiskelijapalveluista. Koulutustoimikunta totesi, että
Urkundin käyttökoulutuksellekin saattaa olla tarvetta, mutta tässä vaiheessa tyydytään tiedottamaan asiasta koulutusdekaanin paimenkirjeellä.
5. Alumni.
Tiedekunnilta on pyydetty kommentteja alumnin määrittelystä 2.5. mennessä.
Ks. Tutkimus- ja koulutusneuvoston yhteiskokous, pöytäkirja D4.
http://www.oulu.fi/tupa/tutkimusneuvosto/yhteiskokous_2.2010.pdf
Koulutustoimikunta keskusteli alumnin määritelmästä. Koulutustoimikunnan kanta kallistuu vaihtoehtojen b) ja c) kannalle:
vähintään b, myös c. Vaihtoehdon c etuna nähtiin mm. verkostojen laajuus esim. varainhankinnassa.
6. Muut asiat
1. Kesäopetusrahat
Osastot tekevät esityksiä koulutusdekaanille 9.5. klo 16 mennessä. Koulutusdekaani toimittaa priorisoidun esityksen Tutkintosaantotyöryhmälle (Hästön kirje 18.4. muistion liitteenä.)
2. Tsemppi- / graduryhmien pyörittämiseen on saatu 10 000 euroa. Keskusteltiin alustavasta jaosta 2000 eur/osasto. Tarkennetaan jako seuraavassa koulutustoimikunnan kokouksessa 16.5.
3. Kesäkoulun 2011 kurssit, avoin yo koordinoi
Kesäkoulurahaa on myönnetty seuraavien kurssien toteuttamiseen (4x2000 eur):
031021P Tilastomatematiikka 5 op / Keijo Ruotsalainen
031010P Matematiikan peruskurssi 1 5 op / Keijo Ruotsalainen
521141P Ohjelmoinnin alkeet 5 op / Jukka Riekki (Rauli Puuperä)
761103P Sähkö- ja magnetismioppi 4 op / Anja Pulkkinen (Hanna Pulkkinen?)
761101P Perusmekaniikka 4 op / Anja Pulkkinen (Hanna Pulkkinen?)
Koulutusdekaani tiedustelee kurssien vastuuhenkilöiltä kurssien toteutusmahdollisuuksista ja -aikataulusta.

