SIIRTYMÄSÄÄNNÖT SÄHKÖ-, TIETO-, INFORMAATIO- JA
TIETOLIIKENNETEKNIIKKA SEKÄ ELEKTRONIIKKA
Yleistä
Sähkö- ja tietotekniikan osasto on päätynyt siirtymäsääntöihin, joilla pyritään seuraaviin
seuraavaan:
Opiskelijoiden jo suorittamat opinnot voidaan siirtää uuteen tutkintorakenteeseen
mahdollisimman pienin häviöin
Opinnot noudattavat uuden tutkintorakenteen mukaista moduulirakennetta
Opintohallinnossa tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän tapauskohtaista harkintaa
Siirtymäsäännöt
A) Opiskelija voi halutessaan siirtyä 2-portaiseen tutkintoon jo nyt. Jos opiskelijalla
on keväällä 2009 koossa alle 110 opintoviikkoa, suositellaan lämpimästi, että hän
jatkaa opintojaan jo valmiiksi 2-portaisen tutkinnon mukaisesti.
B) Jos opiskelijalta puuttuu kevään 2009 lopussa enintään 20 op + diplomityö,
suositellaan, että hän yrittää valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaisesti (ja
toukokuuhun 2010 mennessä).
C) 1.8.2010 kaikki opiskelijat siirretään 2-portaiseen tutkintoon. Tällöin sovelletaan
opintoviikkokertymistä riippumatta seuraavia sääntöjä. Opiskelija saa valita
parhaiten sopivan vuosien 2005-10 opinto-oppaista ja suorittaa kaikki opintonsa
valitsemansa oppaan mukaisesti. Ellei opiskelijalla ole omaa ehdotusta, käytetään
vuoden 2008-10 opasta.
D) Kandidaatin- ja DI-tutkinnot noudattavat niille opinto-oppaissa kuvattuja
moduulirakenteita, mutta moduulien sisällöissä on tiettyjä helpotuksia.
Kandidaattivaiheen siirtymäsäännöt
Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma ja opintosuunnalle valmistava moduuli
Elektroniikan ko
ST / muulle opintosuunnalle valm. mod
Tietoliikenteen ko
ST / tietoliikennetekniikan ops. valm mod
Sähkötekniikka
ST / muu tai tietoliikenne
Tietotekniikka
TT / vastaava neljästä valmistavasta moduulista
Informaatioverkostot
INF / valmistava moduuli
Opiskelija suorittaa kandivaiheen perus- ja aineopinnot sellaisenaan jonkin
(parhaiten vastaavan) vuosien 2005-10 opinto-oppaan mukaisesti.
Opiskelija suorittaa kandivaiheen opintosuunnalle valmistavan moduulin samoin
jonkin vuosien 2005-10 oppaiden mukaan. Opintosuunnalle valmistava moduuli
valitaan alla olevan taulukon mukaisesti. Jos valmistavassa moduulissa on sellaisia
kursseja, jotka (tai niitä vastanneet kurssit) eivät olleet opiskelijalle pakollisia
opiskelijan aloitusvuoden opinto-oppaan mukaan, hän saa korvata yhden kurssin
vastaavantyyppisellä aineopintotasoisella kurssilla.
Opiskelija suorittaa kandintyön, siihen liittyvät viestinnän opinnot ja kirjallisen
kypsyysnäytteen. Jos opiskelija on suorittanut kandintyönä nyt olevat harjoitustyöt
aiemmin ja keveämmällä dokumentaatiolla, hän suorittaa tutkielmatyyppisen

kandintyön (sen aihe voi sivuta diplomityön aihetta) ja saa sijoittaa
harjoitustyökurssit valinnaisiin kursseihin.
Uudessa tutkintorakenteessa on harjoittelua sekä kandi- että DI-vaiheessa. Vanha
harjoittelukurssi pilkotaan virkatyönä kahdeksi kurssiksi, joista toinen kiinnitetään
kandidaatintutkintoon ja toinen DI-tutkintoon.
Yksittäisten kurssien korvaavuuksia kuvaavat säännöt ovat voimassa.
DI-vaiheen siirtymäsäännöt
DI-opintoihin pätevät normaalit vaatimukset: syventäviä opintoja on oltava yhteensä
vähintään 60 op (30 op + d-työ), ja kielten opintoja saa koko tutkinnossa (kandi+DI)
olla yhteensä enintään 18 op.
DI-opinnoista pitää koota valmiiksi asti opintosuunnan moduuli. Sen saa valita
opinto-oppaista 2005-10. Jos opintosuunnan moduulissa on kursseja, jotka eivät
olleet pakollisia opiskelijan aloitusvuoden opintosuunnitelman mukaan, voi yhden
opintosuunnan moduulin kursseista korvata vastaavanlaatuisella (A/S) osaston
kurssilla.
DI-vaiheen kaksi muuta moduulia saa koota vapaasti siten, että ensimmäisen
kohdan ehdot täyttyvät, ja vähintään toinen moduuli koostuu pääosin osaston
oppialaan kuuluvista kursseista.
Joitakin kursseja on viime aikoina yhdistetty (esim. RF-mittaukset 1 ja RF-tekniikan
komponentit on yhdistetty kurssiksi RF-komponentit ja mittaukset). Jos opiskelija on
suorittanut toisen puolikkaan (ja toista ei erillisenä ole enää tarjolla), hänen ei
tarvitse suorittaa toista puolikasta.
Jos opiskelija on suorittanut vanhan tutkintorakenteen mukaisesta DI-tutkinnosta
kaikki opinnot lukuun ottamatta diplomityötä, hänelle voidaan laatia hopsit uuteen
tutkintorakenteeseen (sekä kandidaatin- ja diplomi-insinöörin tutkinnoista).
Lisäksi osastolla on ollut perusmoduuleita, joita vastaavia opintosuuntia ei enää ole
olemassa (esim teknillinen matematiikka). Näiden opiskelijoille suositellaan
siirtymistä johonkin olemassa olevaan opintosuuntaan. Pitkällä opinnoissaan
oleville voidaan laatia HOPS.

