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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 14.1.2013 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
Mirja Väänänen, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Aila Auvinen, lehtori
Taavi Saari, opiskelijajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen Taavi Saaren sijaisena, OTY
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuna suunnittelija Eija Pajunen ja suunnittelija Anna-Kaarina Linna (asiakohta 1).
Lisäksi kokoukseen osallistui suunnittelija Suvi Jutila (tietotekniikan ko).

1. Ilmoitusasiat
• Koulutusdekaanin ilmoitusasiat.
-koulutusrehtori on ohjeistanut tiedekuntia panostamaan kanditutkintojen kerryttämiseen ja opintojen liikkeellelähtöön.
-koulutuksen johtaminen valmennusohjelman aloitusjakso on 31.1. 8.30-16 ja 1.2. klo 8.30-15. Muut jaksot (8.30-15) 22.2.,
22.3., 26.4., 24.5., 27.9. ja 25.10.
-pienryhmäohjauksen kehittäminen ja tukitoiminnot 2013. Pienryhmäohjauksen palkkiokulut 2013 alkaen kohdistetaan
tiedekunnille. Pienryhmäohjauksen kehittämisvastuu on edelleen koulutuspalveluilla, joka järjestää myös yo-tason PROkoulutuksen.
• Muut ilmoitusasiat.
-Yliopisto siirtyy sähköisiin opinnäytteisiin 1.1.2013 alkaen
http://www.oulu.fi/suurijakelu/2012/12/laturi.html
Suunnittelija Anna-Kaarina Linna kirjastosta esittelee. LIITE
2. Koulutusdekaanin vierailut koulutusohjelmatoimikunnissa
Koulutusdekaani vierailee koulutusohjelmatoimikunnissa seuraavasti:
- tuotantotalous pe 18.1. klo 9.30, TF323
- sähkötekniikka ma 21.1. klo 9.15, TS107
- arkkitehtuuri ma 21.1. klo 15.15, Kasino
- prosessi- ja ympäristötekniikka ti 22.1. klo 13.15 PR115
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- konetekniikka ke 23.1. klo 9.15, paikka?
- tietotekniikka pe 15.2. klo 10.00, TS335
3. Valintaperusteet 2014 ja aloituspaikkamäärät
Jatketaan joulukuun kokouksessa aloitettua käsittelyä.
- Valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät valintaryhmittäin.
- Mahdolliset esitykset uusista kv-maisteriohjelmista (koulutusohjelman / kv-ohjelman edustaja esittelee asian kokouksessa).
Päätettiin esittää valintaperusteiden hyväksymistä koulutusneuvostolle koulutuspäällikön esittelyn mukaisesti muilta osin,
paitsi CVSP kv-maisteriohjelman osalta. Koulutusohjelmavastaava Jukka Riekki lähettää esityksen kv-ohjelman nimenmuutoksesta ja aloituspaikkamäärästä 21.1.2013 mennessä koulutuspäällikölle. Muutosesitys lähetetään koulutustoimikunnan
jäsenille kommentoitavaksi, kommentit 25.1. mennessä.
Tuotantotalouden koulutusohjelmavastaava Mirja Väänänen esitteli uuden kv-maisteriohjelman valintaperusteita ja opetussuunnitelman. Kv-maisteriohjelman ”Master’s degree programme in industrial management (IM)” on tarkoitus avautua
2014 hakuun ja aloituspaikkamääräksi esitetään 20. Esitetään kv-maisteriohjelman valintaperusteiden ja aloituspaikkamäärän hyväksymistä koulutusneuvostolle (KN 13.2.2013, jolloin myös INSTU:n lausunto ohjelmasta on käytettävissä).
Esitys kv-maisteriohjelman ”Master’s degree programme in biomass technology and management” valintaperusteet ja
aloituspaikkamäärä viedään koulutusneuvostoon 23.1.2013 TTK:n ja LuTK:in yhteisenä esityksenä. Tämä kv-ohjelma on
käsitelty koulutustoimikunnassa marraskuussa 2012.
4. Opetussuunnitelmat 2013-15.
Koulutusdekaani hyväksyi 14.1.2013 arkkitehtuurin, prosessitekniikan, ympäristötekniikan, sähkötekniikan, tietotekniikan
ja tuotantotalouden koulutusohjelmien opetussuunnitelmat. Konetekniikan koulutusohjelma toimittaa opetussuunnitelman hyväksyttäväksi myöhemmin.
Lähes kaikki koulutusohjelmat ovat jo hyväksyneet myös opintojaksokuvaukset ja ne ovat nähtävissä Optimassa. (d.l.
31.12.2012)
5. Rekrytointitilaisuudet
Jatkoa joulukuun kokouksen käsittelylle.
Yliopiston osallistuminen OPO-päiville 7.-9.2.2013 on vireillä. Eija Pajunen oli ollut yhteydessä Kuorttiin asiasta. Muihin
listalla oleviin rekrytointitilaisuuksiin on sovittu edustajat.
LIITE: Lista mistä lukioista haetaan ja mistä tullaan opiskelemaan tekniikkaa.
LIITE: Fuksikyselyn tulokset
6. Diplomityöohjeet
Juha Häkkinen esitteli diplomityöohjetta valmistelleen työryhmän työtä. Raportti ilmestyy viikon 3 lopulla ja koulutuspäällikkö toimittaa sen koulutustoimikunnalle kommentoitavaksi.
Kommenttien jälkeen ohje siirretään julkisille ttk:n sivuille.
Koulutuspäällikkö tiedustelee kehityspäällikkö Alhalta, tarvitaanko Laturin käyttöönoton jälkeenkin arkistoitavaa irtolehtipainosta diplomityöstä.
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7. Unitime-tilanne
Joulukuun kokouksessa tammikuulle siirretty asiakohta.
Tietotekniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmissa ei vuoden 2013-14 lukujärjestystä koskevia opintojaksotietoja ole
ehditty vielä syöttämään, koska opintoasiainsihteerin aika on mennyt kevään lukujärjestyksen puutteiden korjaamiseen.
Unitimen heikkoutena nähtiin, ettei opintoneuvoja esimerkiksi pysty näkemään lukujärjestyksistä, mitä yksittäinen opiskelija voisi opiskella tiettynä aikana. Tämä heikentää opintojen ohjausta. Erittäin suurena heikkoutena nähtiin myös se, että
viime vuonna syötettyjä malliopiskelijoita ei enää löydy unitimesta. Myös salikoot ovat edelleen usein vääränlaisia, mikä
aiheuttaa osalle koulutusohjelmista huomattavia ylimääräisiä salivuokrakuluja.
8. Muut asiat
Lukuvuoden avajaispäivä on 9.9.
Alustavasti on esitetty rehtorin vastaanottoajankohdaksi 2.9.2013 klo 9.00.
Päätettiin sijoittaa uusien opiskelijoiden orientaatiojakso ajalle 2.-3.9.2013.

