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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 26.9.2011 klo 10.15 – 12.10, 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 yhteisvalintatoimikunnan pj. Keijo Ruotsalainen (asiakohta 1) ja suunnittelija Eija Pajunen.
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
-Yhteisvalinnan kehittämistyöryhmän terveiset





Koulutusdekaani esitteli yhteisvalinnan kehittämistyöryhmän kokousagendan 2011-12. Akuutein asia on koulutusalojen (hakukohteet) ryhmittely, josta myös rehtori- ja dekaanikokous keskustelee 30.9. Myös DIA-valinnan
sovittaminen osaksi KSHJ-järjestelmää sekä todistusvalinta-asiat ovat työryhmän asialistalla.
Aallossa, Tampereella ja Lappeenrannassa suunnitellaan, että tulevaisuudessa kandiohjelmia on nykyistä vähemmän ja maisteriohjelmia lisätään.
Hakukohteiden sekä kandi- ja maisteriohjelmien määrän ja oppisisältöjen pohdinta aloitettava myös meillä. Lisäksi
tehdään todistusvalinta vs. muut valintaryhmät vertailua. Tavoitteena on selvittää mm. todistusvalinnalla valittujen
aloituspaikasta luopumisten määrää muihin valintaryhmiin verrattuna.
Liitteenä kalvosetti yhteisvalinnan kehittämistyöryhmän kokouksesta.

-Uusintapyyntö koulutusohjelmille koulutusohjelmatoimikuntien nimeämiseksi
Niitä koulutusohjelmia, jotka eivät vielä ole tehneet esitystä koulutusohjelmatoimikunnan nimeämiseksi, pyydetään toimittamaan esitys opintoasiainpäällikölle.
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•Muut ilmoitusasiat
-Yliopiston tutkintolautakunta on nimetty. Tutkintolautakunnan puheenjohtajana toimii prof. Keijo Ruotsalainen. Tutkintolautakunnassa varajäsenenä toimii teknillisestä tiedekunnasta Juha Jaako.
2. Vuoden 2012 opiskelijavalinnan valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät
Päätettiin esittää koulutusneuvostolle DIA-yhteisvalinnan valintaperusteiden ja aloituspaikkamäärien hyväksymistä liitteen
mukaisesti.
Päätettiin esittää koulutusneuvostolle teknillisen tiedekunnan erillisvalintojen valintaperusteiden ja aloituspaikkamäärien
hyväksymistä liitteiden mukaisesti. Valintaperusteissa ei ole muutoksia edellisvuotisiin. Joustavissa opintopoluissa päivitykset koskevat hakuaikojen (2 hakua vuodessa) lisäksi opetussuunnitelmamuutoksista johtuvia pieniä muutoksia kurssilistoissa.
Erillisvalinnat
 Avoimen yliopiston väylä
 Insinöörin (amk) tai insinöörin tutkinnon suorittaneiden valinta DI-koulutukseen
 Koulutusohjelman vaihtajat, siirto-opiskelijat ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
 Joustavat opintopolut
Kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteet on hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 23.5.2011.
http://www.ttk.oulu.fi/hallinto/tiedekuntaneuvosto/poytakirja5-11.pdf
Aloituspaikkamäärät esitetään pidettäväksi samoina kuin vuonna 2011.
3. Tiedekunnan tutkintosäännön päivitys.
Tutkintosäännön päivitystarve johtuu koulutuksen johtosäännön uudistamisesta. Hyväksyttiin perustutkintokoulutusta
koskevat muutokset tutkintosääntöön. Jatkokoulutuksen osalta muutostekstejä on pyydetty tutkimusdekaanilta.
4. TTS 2012-14. Koulutuksen tavoitteet ja toimenpiteet
Keskusteltiin TTS:ään kirjatuista koulutuksen tavoitteista.
Suunnittelukaudella 2012 koulutuksen tavoitteita ovat:
1) Opintojen sujuvoittaminen ja sitä kautta tutkintosaannon parantaminen
2) Hakijamäärien pitäminen vähintään ennallaan
3) Koulutuksen kansainvälistäminen
4) Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ja muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaaminen
Koulutuksen indikaattoreiden osalta toimitaan siten, että osastojen ennusteista kootaan tiedekunnan koulutuksen tavoiteluvut.
Muutamia keskusteluissa esille nousseita asioita:
 Tarkistetaan opetussuunnitelmatyön aikataulu hallintopalveluista.
 Otetaan tulosneuvotteluissa esille ns. vanhojen opiskelijoiden hops-ohjaukseen ja valmistumisen vauhdittamiseen
tarvittava lisäresurssin tarve.
 Ruotsin kielen opintojen siirtämistä 1. vsk:lle vauhditetaan niissä koulutusohjelmissa, joissa siirtoa ei ole vielä toteutettu.
 Panostetaan tekniikan opintojen tunnetuksi tekemiseen viestinnän keinoin. Suunnittelija Eija Pajunen on yhteydessä koulutusohjelmiin.
 Kv-ohjelmien auditointi suoritetaan vko:lla 47.

3(3)

5. Oulun ja Lapin yliopistojen opetusyhteistyö.
Tiedekuntien kirjalliset kommentit on pyydetty 30.9. mennessä. Korjataan DILACOMI-kaivoshankkeeseen liittyvä tekstinkohta.
6. Avoimen opinnot. Maksusitoumus- keskustelu.
Lähetetään koulutustoimikunnalle asiaa koskeva tarkentava s-postiviesti (Tytti Tenhula).
Mikäli osasto antaa opiskelijalleen maksusitoumuksen, osasto sitoutuu maksamaan opiskelijansa kurssimaksun. On huomattava myös, että osa tarjolla olevista kursseista on maksuttomia.
7. Solmukohdan päivitys. Abi-päivät 2011.
Solmukohdan päivitystarpeet on koottu koulutusohjelmista ja toimitettu mainostoimisto Siberialle. Viikolla 41 saadaan
vedos oikoluettavaksi pikaisella aikataululla. Solmukohdan uusi painos saadaan valmiiksi abi-päiville, jotka pidetään 9.10.11.2011.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.

