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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 11.3.2013 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, varajäsen Aino Airas
Hannu Tolonen, opiskelijajäsen, OTY (varajäsen Henri Lahtinen)
Sirpa Nelo, koulutuspäällikkö, sihteeri
Lisäksi kutsuttuina suunnittelija Eija Pajunen ja suunnittelija Suvi Jutila.
1. Ilmoitusasiat
• Koulutusdekaanin ilmoitusasiat.
- Koulutustoimikunnan uudet opiskelijajäsenet: Taavi Saari (varajäsen Aino Airas) ja Hannu Tolonen (varajäsen Henri
Lahtinen).
- Kutsu omaopettajakoulutukseen 21.3.2013 tiedoksi.
- Opiskelijarekrytoinnin työpaja 14.3.2013. Kutsu.
- Tiedoksi1. vuoden opiskelijoiden sitouttamiseen liittyvä konferenssi 13.-15.5.2013 Helsingissä.
- 5-vuotisten koulutusohjelmien maisterivaiheen avaaminen hakukohteiksi. Päätettiin pitää aiheesta koulutustoimikunnan
ylimääräinen kokous keskiviikkona 20.3.2013 klo 10.15-12, paikka TS 487. Koulutusneuvosto käsittelee valintaperusteita
kokouksessaan 10.4.2013).
• Muut ilmoitusasiat.
- Ei muita ilmoitusasioita
2. Diplomityöohjeet
Jatkettiin asian käsittelyä.
Juha Häkkinen kertoi, että materiaali (diplomityön ohje / template sekä lomakkeet) alkaa olla valmis toimitettavaksi
eteenpäin.
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Koulutuspäällikkö selvittää tiedekunnan mahdollisuutta kustantaa materiaalin käännöstyö englanniksi.
Materiaali julkistetaan samanaikaisesti suomeksi ja englanniksi tiedekunnan nettisivuilla.
Kun sekä suomenkielinen että englanninkielinen materiaali on valmis, Juha Häkkinen esittelee materiaalia koulutusdekaanin pyynnöstä koulutusneuvostolle.
3. Siirtymäsääntöjen voimassaoloaika.
Vanhan tutkintorakenteen mukainen siirtymäaika päättyi kesällä 2010. Tiedekunta laati vanhan rakenteen mukaisesti opintonsa aloittaneiden opinnoille siirtymäsäännöt, jotka tuolloin (sääntöjen laadintavaiheessa) päätettiin pitää voimassa
31.7.2013 saakka.
http://www.oulu.fi/ttk/siirtymasaannot
Koulutustoimikunta päätti, että siirtymäsääntöjen voimassaoloaikaa jatketaan 31.7.2015 saakka.
4. Omaopettajien resursointikysely.
Omaopettajien resursointikyselyyn oli toimitettu vastaus neljältä osastolta.
Koulutusdekaani muistuttaa resursointikyselyyn vastaamisesta niitä osastonjohtajia, joiden vastaus vielä puuttuu. Vastaukset on toimitettava 13.3. mennessä koulutusdekaanille ja koulutuspäällikölle.
5. Tuotantotalouden osaston kv-maisteriohjelman valintaperusteet 2014 – uudelleenkäsittely
Mirja Väänänen esitteli tuotantotalouden osastolla valmisteilla olevan kv-maisteriohjelman valintaperusteita, joita oli muokattu INSTU:lta saadun palautteen pohjalta. Muun muassa ohjelman nimeä on tarkennettu muotoon MDP in Product
management (ProM).
Päätettiin esittää koulutusneuvostolle valintaperusteiden hyväksymistä tuotantotalouden osaston esityksen mukaisesti.
INSTU antanee valintaperusteista vielä toisen lausuntonsa koulutusneuvostolle.
6. Muut asiat
Koulutusdekaani muistutti, että koulutusohjelmissa olisi tärkeää tehdä työtä keskeisten tulostavoitteiden saavuttamiseksi.
- Vähintään 55 opintopistettä vuodessa suorittavien opiskelijoiden määrän nostaminen. Keinoina voivat olla esim. kesäopinnot
tai muut koulutusohjelmassa hyväksi havaitut keinot.
- Kandidaatin tutkinnon suorittavien määrän nostaminen. Tällä hetkellä kandidaatin tutkinnon ja diplomi-insinöörin tutkinnon
”ulos ottamisessa” on väliä vain keskimäärin 67 vrk.

