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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 13.6.2011 klo 10.15 – 12.20, YT 116
Osallistujat: Helka-Liisa Hentilä (pj.), Saara Luhtaanmäki, Jukka Hiltunen, Leena Kuorelahti, Maritta Juvani, Timo Rahkonen, Reijo Saari, Mirja Väänänen ja Sirpa Nelo (siht.).
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Koulutusneuvoston kuulumiset koulutusneuvoston kokouksen (15.6.) jälkeen.
•Tiedekunnan lausunto Koulutuksen johtosääntöluonnoksesta (liite) sekä siitä saatu palaute
Koulitusdekaani kävi läpi koulutusrehtorin palautteen koskien tiedekunnan lausuntoa koulutuksen johtosääntöluonnoksesta.
2. Tekniikan alan hakukohteiden vähentäminen OKM:n toiveiden mukaisesti.
Keskusteltiin TTY:n Matti Pentin laatimasta luonnoksesta tekniikan alan yliopistojen hakukohteiksi.
Tiedekunnan dekaani ja koulutustoimikunta sekä osastonjohtajat ovat ottaneet esitykseen kantaa. Tehdyn konkreettisen
muutosesityksen lisäksi todettiin, että automaatiotekniikka sijoittuu Oulussa osaksi prosessitekniikan opetusta.
Oulun kommentit (Energia ja ympäristö -> Energia ja ympäristötekniikka) kokousmuiston liitteenä.
Koulutusdekaani lähettää Oulun kommentit luonnoksesta Yhteisvalinnan kehittämistyöryhmälle.
3. TTS 2012: keskustelu
Koulutusdekaani kävi kevään TkK-, DI- sekä arkkitehtitutkintojen määrät.
Osasto
AO
KO
PYO
STO
Tuta
TTK yhteensä

Tekniikan kandidaatti
39
34
26
53
15
167

DI /Arkkitehti
18
27
31
32
15
123

TTS-asiaan palataan syksyllä, jolloin keskustellaan mm. tutkintotavoitteiden saavuttamiseen tarvittavista toimista. Tulevaisuudessa joustavat opintopolut ja maisteriohjelmat voivat mahdollisesti parantaa tutkintotavoitteiden saavuttamista.
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5. Muut asiat
e-hops
Syksyllä 2011 otetaan käyttöön e-hops, ensi vaiheessa uusille kandiopiskelijoille. Keskusteltiin e-hopsin hyväksyjästä /
käsittelyketjusta. Teknillisessä tiedekunnassa e-hopsin virallinen hyväksyjä on koulutusohjelman vastuuhenkilö. E-hopskäsittelijöitä / -asiatarkastajia voinevat olla omaopettajat tai opintoneuvojat koulutusohjelmasta riippuen. Epäselvää on
myös se, kuinka usein opiskelija voi muuttaa hopsiaan ja kuinka usein muutoksia on hyväksyttävä (työmäärä!).
Oltiin sitä mieltä, että kandivaiheen ja DI/Arkkitehti -vaiheen e-hopseille täytyy olla erilainen hyväksymismenettely.
PYO pilotoi e-hopsia maisteriohjelmissa DI-vaiheen uusille opiskelijoille.
e-hops asia on esillä opintopäällikkökokouksessa 17.6. Opintoasiainpäällikkö vie sinne koulutustoimikunnan terveiset.
Opintohallinnon tiedonkeruu
Opetus- ja opiskelijapalvelut on tehnyt kyselyn: Koulutussuunnitteluun ja opintohallinnon raportointiin liittyvä tiedonkeruu.
Kyselyssä kartoitetaan mitä asioita tilastoidaan ja seurataan tiedekunnissa ja laitoksilla. Lisäksi kysytään mikä on relevantti
raportointitaso tiedekunnissa.
Timo Rahkosen kokoamaa yhteenvetoa kiiteltiin kattavana (Liite). Mahdolliset kommentit Timolle, Helka-Liisalle ja Sirpalle.
Keskusteltiin yleisesti raportointitarpeista.
Jukka Hiltunen esitti PYO:lla koottuja tilastointitarpeita. Kaikki nämä tulisi olla reaaliaikaisesti monitoroitavissa.
* valmistuvat opiskelijat laboratorioittain (opinnäytteiden ohjaajien mukaan labroihin jaoteltuna)
* jatko-opiskelijoiden tutkintovaatimusten vahvistamistieto opiskelijoittain, valmiit opinnot (op-kertymä), saadut apurahat
* kv-toiminnasta opiskelijoiden (ja myös henkilökunnan) liikkuvuustiedot (lkm tulevat ja lähtevät)
* opiskelijoista tietoja vuosikursseittain ja henkilöittäin:
-op-kertymät, vuotuiset ja summautuvat
* opintojaksoihin liittyvät tiedot
-kurssien läpäistytiedot (12 kk aloituksesta) vuosittain kaikista opintojaksoista (pullonkaulojen poistoa varten)
*annetut henkilöopintopisteet osastoittain, laboratorioittain, kursseittain
* kaikki TTS:ssä pyydetyt tiedot
Koulutusdekaani ja opintoasiainpäällikkö kokoavat tiedekunnan vastauksen Opintohallinnon tiedonkeruutarpeista ja toimittavat sen Opetus- ja opiskelijapalveluihin 23.6. mennessä.

