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12.3.2012

KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 12.3.2012 klo 10.15 – 12.20 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
NN, opiskelijajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, opintoasiainpäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuna asiantuntijana suunnittelija Eija Pajunen.
1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
- Koulutusdekaani muistutti kesäyliopiston ilmoittautumista ja kehotti kannustamaan opiskelijoita osallistumaan kesäyliopiston opintoihin. Ilmoittautuminen alkaa viikolla 12.
•Muut ilmoitusasiat
- Oulun yliopiston kansainvälistymistavoitteisiin liittyvä tiedekuntakierros tulossa keväällä 2012.
- Tekniikan yliopistoyksiköiden ja TEK:in työseminaari tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämisestä tulossa 9.5. Helsingissä. Kutsu tilaisuuteen tulee lähiaikoina.
2. Tutkintojen kuvaukset
Käytiin läpi koulutusohjelmien tilanne tutkintojen kuvaamisen osalta.
- Tietotekniikan koulutusohjelma: maisterivaihe on tehtynä.
- Sähkötekniikan koulutusohjelma: kuvakset valmiit.
- Tuotantotalouden koulutusohjelma: työ on aloitettu.
- Konetekniikan koulutusohjelma: käännöstyöt menossa.
- Arkkitehtuurin koulutusohjelma: työ aloitettu.
- Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat: valmista, viimeiset tarkistukset kielentarkastuksen jälkeen menossa.
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3. Opetussuunnitelmatyö. Opinto-opas 2012-13.
Käytiin läpi koulutusohjelmien opetussuunnitelmat 2012-13.
Työ on viittä vaille valmista, ja mahdolliset pienet täydennykset tai korjaukset on toimitettava koulutuspäällikölle 16.3.
mennessä. Sen jälkeen koulutusdekaani hyväksyy opetussuunnitelmat (Koulutuksen johtosääntö 12§).
4. Hyvät käytännöt tiedekunnan koulutusohjelmissa
Jukka Hiltunen ja Saara Luhtaanmäki esittelivät PYO:n käytäntöä, jossa rekrytointityötä tehdään yhteistyönä kiltojen kanssa. Killat tekevät tietoiskuja lukioihin ja osasto maksaa killoille tehdystä työstä. Tätä varten on luotu palkkiojärjestelmä ja
kulukorvauskäytännöt. Osasto tuottaa rekrytointimateriaalin ja kouluttaa opiskelijat rekrytointikäynneille. Käytäntö on
havaittu toimivaksi ja uusia opiskelijoitakin se on jo tuonut.
Alustus herätti vilkasta keskustelua. Toimintaa ehdotettiin laajennettavaksi koko tiedekunnan yhteiseksi, jolloin useat killat
voisivat tehdä lukiokäyntejä ja esitellä kaikkia tiedekunnan koulutusohjelmia. Toisaalta kannettiin huolta siitä, että tuleeko
lukiolaisille infoähkyä, jos kaikki alkavat tehdä lukiokierroksia.
Eija Pajunen esitteli Lappeenrannan teknillisen yliopiston rekrytointikäytäntöä. Siellä yliopistotasolle on koottu ja koulutettu markkinointihenkinen joukko opiskelijoita, jotka tekevät esittelyitä esim. lukioissa.
Päätettiin lähteä liikkeelle siten, että Eija Pajunen päivittää tiedekunnan esittelykalvosarjan ja täydentää sitä ehdotuksella
koulutusohjelmakohtaisiksi osioiksi. Koulutusohjelmat kommentoivat Eijan ehdotukset ko-esittelyiksi.
5. Lomakkeiden yhdenmukaistaminen
AHOT, HOPS ja lisäaika-anomus ovat yo-tasolla yhdenmukaiset.
Keskusteltiin lomakkeiden yhtenäistämistarpeista tiedekunnan sisällä. Tiedekunnan kautta kulkevat lomakkeet nähtiin
tarpeelliseksi yhtenäistää.
Lisäaika-asiaan liittyvästä viestinnästä selvitetään, minkälainen kirje opiskelijoille lähetetään tai on lähetetty yo-tasolla.
6. Opiskelijavalinta 2013
Vuoden 2013 valintaperusteet on hyväksytään koulutusneuvostossa 16.5.2012. Valinnat, joiden perusteet koulutusneuvosto käsittelee ovat:
 DIA-yhteisvalinnan valintaperusteet
 Avoimen yliopiston väylä
 Insinöörin (amk) tai insinöörin tutkinnon suorittaneiden valinta DI-koulutukseen
 Kansainvälisten maisteriohjelmien valintaperusteet
Tätä varten koulutusohjelmat käyvät valintaperusteet läpi ja tekevät mahdolliset esityksensä valintaperusteiden muuttamiseksi / kehittämiseksi 5.4. mennessä koulutuspäällikölle. Myös aloituspaikkamääristä on syytä tehdä esitys. Koulutustoimikunta tekee niistä esityksen koulutusneuvostolle, joka edelleen esittää aloituspaikkamäärät hallitukselle hyväksyttäväksi.
Vuoden 2012 valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät on lähetetty koulutustoimikunnalle kokouskutsun (12.3.) liitteenä.
DIA- yhteisvalinnan osalta koulutustoimikunta on jo tehnyt päätöksiä 6.2. kokouksessaan. Nämä muutokset huomioidaan
vuoden 2013 valintaperusteissa. Muutokset ovat:
-DI-valinnan alkupistetaulukko uudistetaan
-DI-paperivalinnan osuus säilyy ennallaan (10-50%).
-DI-paperivalinnan kynnysehto säilyy ennallaan (0,4x).
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Päätettiin, että joustavien polkujen ja muiden tiedekunnan sisäisten valintojen valintaperusteita käsitellään koulutustoimikunnan toukokuun kokouksessa 14.5.2012.
7. Muut asiat
Tietotekniikan koulutusohjelma on esittänyt joustavan opintopolun perustamista sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien välille. Päätettiin, että ko. koulutusohjelmat jatkavat suunnittelutyötä ja esittelevät joustavan polun toukokuun kokouksessa koulutustoimikunnalle.
Koulutuspäällikkö selvittää, onko tiedekunnan sisäiset polut mahdollista lisätä joustavien opintopolkujen sivustolle.

