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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 8.4.2013 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.
-koulutuksen strategiarahoituksen käyttöraportti. Korvamerkityn strategiarahan käyttöä seurataan säännöllisesti. Huhtikuun lopussa on 1. välitilinpäätös. Käytiin läpi koulutusohjelmittain/ osastoittain strategiarahan käytön tilannekatsaus.
• Muut ilmoitusasiat.
-ei muita ilmoitusasioita
2. Maisterivaiheen valintojen valintaperusteet 2014
Arkkitehtuurin, konetekniikan, prosessitekniikan, ympäristötekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat esittelivät
valmistelemiansa maisterivaiheen valintojen valintaperusteita vuodelle 2014.
Sähkötekniikka ja tietotekniikka toimittavat valintaperusteensa ja arkkitehtuurin koulutusohjelma täydentää valintaperusteitaan tiistaihin 9.4. klo 12 mennessä koulutuspäällikölle.
Koulutuspäällikkö kokoaa valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät esitykseksi koulutusneuvostolle, kokous 10.4.2013.
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3. Kesäajan opetustarjonta ja tenttijärjestelyt
Kesätentit:
-Arkkitehtuurin koulutusohjelma: rästivastaanotot ja rästitentit samana päivänä kesä- ja elokuussa, päivä sovitaan erikseen.
Osasto hoitaa järjestelyt.
-Konetekniikan koulutusohjelma, prosessitekniikan koulutusohjelma ja ympäristötekniikan koulutusohjelma:
KO ja PYO järjestävät yhdessä omat kesätenttinsä lauantaina 15.6. ja 10.8. klo 10-14. Näihin rekrytoidaan yksi valvoja
molemmilta osastoilta ja salit maksetaan puoliksi. Kolmannet kesätentit pidetään sitten syyskuun ensimmäisillä tenttiajoilla,
PYO pe 6.9. klo 12-16 ja Kone la 7.9. klo 12-15 (?).
-Tuotantotalouden koulutusohjelma: kesätentti 4.9. Lisäksi koulutusohjelma laatii listan kursseista, joita voi suorittaa itsenäisesti kesän aikana.
-Sähkötekniikan koulutusohjelma ja tietotekniikan koulutusohjelma sekä tietoliikennetekniikka: 3 tenttipäivää kesälle tulossa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan koulutuspäällikölle 9.4 klo 12 mennessä.
Sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan osastojen vastaus 9.4.: alustavat kesätenttipäivät:
- la 8.6. (9-12) CSE
- la 29.6. (9-12) SO
- la 17.8. (9-12) TIL
Yleensä jokaiselle päivälle tulee kymmenkunta tenttiä.
Osastojen kanta järjestelyihin, resursseihin ja kustannuksiin selvitettävänä parasta aikaa.
-Matematiikan jaos: toukokuussa tentti kaikista kursseista. Muut tiedot puuttuvat.
Koulutusneuvoston kokousta varten pyydetty seuraavat tiedot: Tenttimäärä / opiskelijamäärä / tenttipäivälukumäärä
AO:KO: 30 tenttiä / 100 opiskelijaa/tenttikerta ja 3 tenttipäivää
PYO: 12-13 tenttiä /tenttipäivä, 30-50 opiskelijaa/ tenttikerta ja 3 tenttipäivää
STO: 10 tenttiä / tenttipäivä , 20-30 opiskelijaa / tenttikerta ja 3 tenttipäivää
TUTA: 2-3 tenttiä / 20-60 opiskelijaa ja 1 tenttipäivä
MAT-jaos: tieto puuttuu
Kesäajan opetus:
Päätettiin, että koulutusohjelmat ilmoittavat 9.4. klo 12 mennessä koulutusdekaanille ja koulutuspäällikölle, mistä PohjoisPohjanmaan kesäyliopiston tarjoamista kesäopintokursseista ovat valmiita maksamaan.
Koulutusohjelmat ilmoittavat oman kesänaikaisen koulutustarjontansa Juha Mönkköselle (12.4. mennessä).
-PYO on jo ilmoittanut
-AO: oma kesäkoulu
-CSE: ei opetustarjontaa, opiskelijat suorittavat LuTK:in tarjoamia fysiikan ja matematiikan kursseja
4. Uusien tieteenalayksiköiden koulutusohjelmatarjonta
Keskusteltiin uusien tieteenalayksiköiden koulutustarjonnasta.
Arkkitehtuurin koulutusohjelma: ei muutoksia opetustarjonnassa.
Konetekniikan koulutusohjelma: ei muutoksia opetustarjonnassa.
Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat: mahdollisesti kandiohjelmat yhdistetään 2015.
Tuotantotalouden koulutusohjelma: ei muutoksia opetustarjonnassa.
Sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmat: mahdollisesti kandiohjelmat yhdistetään 2015.
5. Diplomityöohjeistus. Tilanne ja jatkotoimet. (edellisen kerran esillä 11.3.2013)
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Koulutuspäällikkö toimittaa diplomityöohjeet koulutustoimikunnalle nähtäväksi / tarkistettavaksi pöytäkirjan liitteenä.
Diplomityöohjeet linkitetään tiedekunnan ww-sivuille tarkistuksen jälkeen.
6. Muut asiat
Yliopiston rekrytointiryhmä kokoontuu maanantaina 8.4. Koulutusdekaani piti tärkeänä, että rekrytoinnista ja markkinoinnista huolehditaan myös uusissa tieteenalayksiköissä.

