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19.5.2011

KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 16.5.2011 klo 10.15 – 12.10, YT 116
Osallistujat: Helka-Liisa Hentilä (pj.), Hanna Lyytinen (OTY), Saara Luhtaanmäki, Jukka Hiltunen, Leena Kuorelahti,
Maritta Juvani, Reijo Saari, Mirja Väänänen ja Sirpa Nelo (siht.).
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Rehtorin delegaatio vieraili tiedekuntaneuvostossa 26.4. Rehtoraatin terveiset:
- Lajunen, koulutusalatarpeet: tekniikan alalla aloituspaikkojen vähennykseen on painetta. Tuleva hallitusohjelma näyttää
tarkemmin.
- Silvén, alkuvaiheen opinnot: koulutusrehtori korosti alkuvaiheen opintojen tärkeyttä (vähintään 45 op/ vuosi)
- OKM:n rahoitusmalli: Silvén istuu suunnittelutyöryhmässä. Malliin ei ole tulossa alakohtaisia kertoimia.
DIA-yhteisvalinnan hakijamäärät: tiedot lähetetään koulutustoimikunnan jäsenille.
•Muut ilmoitusasiat
Kesäkoulun Wiki-sivustolla tiedot ajankohtaiset tiedot kursseista.
https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action;jsessionid=E96C0255080A7BA36215A0D4AD8AE45C?pageId=23269754
2. Lukuvuoden 2011-12 opetussuunnitelmat. Tiedekunnan tutkintosäännön tarkennukset.
Kaikki opetussuunnitelmat ja kurssikuvaukset Optimaan vko:n 20 loppuun mennessä.
Tutkintosääntöön tehdään seuraavat tarkennukset:
- Harjoittelu (§29), hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 28.3.
- Sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien uudet opintosuunnat (§35): hyväksytty tdk-neuvostossa 28.3.
- Konetekniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien tavoitteet (§38, 40, 41)
- Siirtymä ja voimaantulomääräykset (§55, 56): laitetaan teksti imperfektiin.
Tutkintosäännön päivitys viedään tiedekuntaneuvoston käsittelyyn 23.5.2011.
Päätettiin, että tutkintosääntöä ei laiteta opinto-oppaan painettavaan versioon, vaan ainoastaan linkki tutkintosäännön
www-sivuille. Syynä se, että tutkintosääntö on päivitettävä uudelleen syksyllä mm. koulutuksen johtosäännön muutosten
vuoksi.
3. Opintoaikojen päättyminen. Tarvittavat toimenpiteet.
Vuonna 2005 aloittaneilla opiskelijoilla täyttyy 7 vuoden opintoaika 31.7.2012. Keskusteltiin määräajan päättymiseen liittyvistä toimista: tiedottaminen sekä lisäajan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät säännöt ja ohjeet.
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Muilla yliopistoilla on jo olemassa ohjeistusta asiasta, mutta Oulun yliopistossa yhteiset ohjeet ja säännöt on vielä luomatta. Koska Oulun yliopiston ohjeistukset vaikuttavat tiedekunnassa noudatettaviin ohjeisiin, päädyttiin tässä vaiheessa tiedottamaan asiasta opiskelijoille. Opintoasiainpäällikkö laatii kesäkuussa yleisen ohjeen, jota osastot voivat käyttää tiedottaessaan asiasta opiskelijoilleen.
Selvitettäväksi jäi, mitä opinto-oikeudelle tapahtuu, jos anomusta lisäajalle ei tehdä ajoissa.
Esimerkkejä muutamien yliopistojen ja OY/HuTK:in ohjeista:
OY/ HuTK:in lisäaikahakemuslomake ohjeineen
http://www.oulu.fi/hutk/lomakkeet/Lisaaika-anomus.pdf
Tampereen yliopisto:
http://www.uta.fi/opiskelu/tavoiteajat/opintoaika_loppuu.html
Vaasan yliopisto:
http://www.uwasa.fi/opiskelu/ilmoittautuminen/opiskeluoikeus/opintoaikojen_rajaaminen/
4. Kesäkoulun kurssit. Tarkennetaan kokouksessa 26.4. tehtyä alustavaa päätöstä.
Kesäkoulun kursseihin on saatu rahaa koulutusneuvostolta.
Tsemppi- ja graduryhmien pyörittämiseen saatu raha (10 000 eur) jaetaan alustavan suunnitelman mukaisesti
2000 eur/osasto koulutusdekaanin päätöksellä. Asiasta tehdään jakopäätös, jonka liitteeksi strategiarahapaperi.
Lisäksi kesäopetukseen on tulossa tiedekunnalle 15 000 eur. Tästä on tulossa koulutusneuvoston päätös.
5. Joustava opintopolku prosessitekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmien välille.
Keskusteltiin prosessi- ja ympäristötekniikan osaston esityksestä Joustavasta opintopolusta: ympäristötekniikan kandidaatista prosessitekniikan DI:ksi ja prosessitekniikan kandidaatista ympäristötekniikan DI:ksi. Lisätään esitykseen kohta opinto-oikeuden siirtymisestä uuteen koulutusohjelmaan (ja sen päättymisestä vanhassa) ja viedään se tiedekuntaneuvoston
päätettäväksi.
6. Vuoden 2012 kv-haun valmistelu.
Tiedekunnilta on pyydetty päätöksiä vuoden 2012 kv-hakujen valintaperusteista 6.6.2011 mennessä, jotta yliopisto voisi
valmistella tulevaa kv-hakukierrosta, jolloin lukukausimaksut ja apurahajärjestelmä otetaan käyttöön.
Keskusteltiin osastojen esityksistä valintaperusteiksi ja päätettiin viedä esitykset tiedekuntaneuvostoon.
Päätettiin selvittää, miten aiemmin ns. ylipaikoille valittujen lukukausimaksu- ja apuraha-asiat hoidetaan.
7. Syksyn kokousaikataulu ja kesäkuun ylimääräinen kokousaika.
Vahvistettiin syksyn kokousaikataulu ja kesäkuun ylimääräinen kokousaika.
Syksyn 2011 kokoukset:
-perjantai 26.8. klo 12.00
-maanantai 26.9. klo 10.15
-maanantai 31.10. klo 10.15
-perjantai 2.12. klo 12.00
Kesäkuussa ylimääräinen kokous ma 13.6. klo 10.15.
8. Muut asiat
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Tiedekunnan on toimitettava TTS-puolivuotisraportti 7.6.2011 mennessä. Koulutusdekaani kokoaa raporttiin mm. koulutuksen toimenpideohjelman toteutumista koskevan osion. Käytiin osastoittain läpi toimenpideohjelmaan kirjattujen toimien toteutumista osastoittain.

