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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 12.11.2012 klo 10.15 alkaen, 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
Jari Iinatti, koulutusohjelmavastaava, sähkötekniikan koulutusohjelma
Juha Häkkinen, sähkötekniikan koulutusohjelman varavastaava
Jukka Riekki, koulutusohjelmavastaava, tietotekniikan koulutusohjelma
Pekka Kess, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Mirja Väänänen, tutkijatohtori
Aila Auvinen, lehtori
Hannu Tolonen, opiskelijavarajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuna suunnittelija Eija Pajunen. Vierailijoina Janne Karjalainen, Demola (kohta 2). sekä Katja Karppinen ja Suvi
Sutela Oulun yo (kohta 3).

1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Publiikkipäivät ja vastaavat opinnäytetyön hyväksymispäivät. Liite.
•Muut ilmoitusasiat
2. Demola –esittely.
Janne Karjalainen, Demola Oulu, esitteli Demolan toimintaa ja toiminta-ajatusta. Esitys liitteenä.
3. Valintaperusteet 2014.
-Master’s degree programme in Biomass Technology and Management. Opetussuunnitelma ja valintaperusteet.
Katja Karppinen ja Suvi Sutela esittelivät ehdotuksen kv-maisteriohjelman ”Biomass Technology and Management” opetussuunnitelmaksi ja valintaperusteiksi. Liitteet.
Kv-ohjelma korvaa ns. Vikebi-maisteriohjelman, johon ei enää oteta uusia opiskelijoita.
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Esitetään maisteriohjelman valintaperusteet hyväksyttäväksi koulutusneuvostolle. Kv-maisteriohjelmaan on tarkoitus ottaa
opiskelijoita ensimmäisen kerran vuoden 2014 haussa.
4. Rekrytointitilaisuudet
Edellisessä kokouksessa päätettyä:
-Koulutusohjelmat ilmoittavat rekrytointitapahtumiin osallistumista kiinnostuneet 12.11. mennessä Eija Pajuselle.
-Selvitys yliopiston osallistumisesta rekrytointilaisuuksiin. Eija Pajunen selvittää.
Täydennettiin listaa rekrytointitilaisuuksiin osallistujista. Päätettiin palata asiaan ja jatkaa täydentämistä joulukuun kokouksessa.
Eija Pajunen oli saanut Kimmo Kuortilta vastauksen yliopiston osallistumisesta rekry-tapahtumiin, mutta toistaiseksi yliopistotason osallistuminen vain Studia-messuille oli varmistunut. Opinlakeus messuille yliopisto osallistuu (ainakin) maksamalla puolet osallistumismaksusta. Eija Pajunen ja Sirpa Nelo pyytävät vielä Kimmo Kuortilta tarkennuksia yliopiston
osallistumisesta Opinlakeus messuille ja muihin rekrytointitilaisuuksiin, mm. Kouvolan opo-päiville.
5. Lukujärjestyksen 2013-14 laadintatyö. Vastuuryhmät. KN päätös 17.10.
-Tiedekunnan lukujärjestystiimin nimeäminen.
Nimettiin tiedekunnan lukujärjestystiimiin: Saara Luhtaanmäki, Reijo Saari, Aila Auvinen, Maritta Juvani ja Leena Kuorelahti.
Nimettiin tiedekunnan koulutustarjonta –tiimiin teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan jäsenet.
6. Tiedekunnan tutkintosäännön päivitys.
-Koulutustoimikunta on 26.9.2011 hyväksynyt tutkintosäännön lukuun ottamatta lukua 10, joka käsittelee tekniikan lisensiaatin tutkintoa.
-Lukuun 9 on tämän jälkeen päivitetty keväällä 2012 hyväksytty koulutusohjelman opintosuuntamuutos ja lukuun 8 joulukuussa avautuvat uudet kv-maisteriohjelmat (CVSP ja BME).
-Luku 10 on muotoiltu siten, että siitä on poistettu tekniikan tohtorin tutkinnon jatko-opintoja koskevat kohdat.
Hyväksyttiin koulutuspäällikön esittelemä luonnos tutkintosäännöstä, korjauksella §20:ään osaston tilalle vaihdetaan koulutusohjelma.
7. Muut asiat
Pekka Kess jakoi tiedotteen InnoPRE-työpajasta.
Koulutusdekaani tiedotti tulosneuvotteluihin liittyen saaneensa koulutusrehtorilta viestin, jossa kehotettiin tutustumaan
sisu-portaaliin (sisu.oulu.fi). Tulosneuvotteluissa tullevat esille ainakin 1.Opiskelijamäärät suoritustasoittain ja
2.Opintojaksojen suoritusmäärät tuottajittain.
Tarkasteltaessa opiskelijamääriä suoritustasoittain näyttäisi, että on kehittymässä ns. tulppa eli niiden opiskelijoiden määrä, joilla on opintoja riittävästi koossa, mutta jotka eivät ota tutkintoa ulos, kasvaa. Keskusteltiin syistä, jotka ovat johtaneet tähän. Tällaisia ovat mm. seuraavat:
-Opiskelijalle luvattu diplomityö peruuntuu ja työ loppuvat.
-Opiskelijat eivät ota tutkintoa ulos johtuen työllisyystilanteesta.
-Valmistujia saataisiin lisää, mutta koulutusohjelmilla ei ole resursseja henkilökohtaisiin yhteydenottoihin.
Yhtenä hyvänä keinona tulpan purkamiseen nähtiin, että pyydetään diplomitöiden ohjaajia ottamaan yhteyttä opiskelijoihin.
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Koulutuspäällikkö jakoi tiedotteen Fysiikan valintakokeen uudistamisesta. Yhteisvalintatoimikunta oli tehnyt enemmistöpäätöksen asiasta. Liite.
Kevään 2013 kokousaikataulua ei käsitelty kokouksessa, mutta koulutusdekaani ja koulutuspäällikkö päättivät seuraavat
kokousajan kohdat. Kokoukset pidetään maanantaisin klo 10.15 alkaen: 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.
Kokouspäivät ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta samat kuin osastonjohtajakokousten ajankohdat.

