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13.5.2013

KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 13.5.2013 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.
-YOPALA-palautekysely. Opiskelijapalaute tulee jatkossa olemaan yksi OKM:n rahoituskriteeri. Tiedote, 30.4.2013, toimitettiin kokouskutsun liitteenä koulutustoimikunnalle.
-Tekniikan yliopistojen profilointi ja työnjako. Koulutusdekaani esitteli DI-koulutuksen työnjakokeskusteluiden prosessikuvausasiaa. Työnjakokeskustelut koskevat aluksi vain ylempiä ohjelmia, ja kullakin koulutusalalla keskitytään opintonimikkeisiin, jotka edustavat vähintään puolta tutkinnon koko laajuudesta (120 op). Meillä tämä tarkoittaa opintosuuntia. Tiedonkeruu rajoittuu kesä-elokuulle 2013. Ks. tarkemmin liite.
-Yhteistyösopimus kieliopinnoista 2013-14.
• Muut ilmoitusasiat.
-Diplomityöohjeistus ja lomakkeet www-sivuilla suomeksi. Käännöstyö on vielä kesken.
http://www.oulu.fi/ttk/valmistuminen. Koulutusdekaani on toimittanut linkin tiedoksi Katja Puralle.
-Tiedepäivä, 10.9.2013, on suunnattu yläkoululaisille ja heidän vanhemmilleen.
Ainevalintatyöpaja 10.9. (kohderyhmä oppilaat) klo 9:00-10:00 klo 11:00-12:00
Ainevalintatyöpaja 10.9. (kohderyhmä vanhemmat) klo 18.00-18:30
Koulutuspäällikkö lähettää lisätietoa koulutustoimikunnalle sähköpostitse.
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2. Kandidaatintyön ja diplomityön tekeminen ryhmätyönä
Keskustelun jälkeen päätettiin pitää tiedekunnan tutkintosääntö ennallaan kandintyön osalta.
13 §
Kandidaatintyö
Kandidaatintyö on aineopintoihin kuuluva opintokokonaisuus, joka voi olla esim. kirjallisuusselvitys, pienimuotoinen kokeellinen
tutkimus tai mallinnus, pitempänä ajanjaksona toteutettava portfolio tai useaan opintojaksoon perustuva ns. nipputyö. Työ on
mahdollista tehdä myös ryhmässä työkokonaisuuden laajuuden sitä edellyttäessä, mutta jokainen opiskelija
palauttaa oman työnsä, josta tulee käydä ilmi opiskelijan oma osuus työhön.
Kandidaatintyössä opiskelija osoittaa pystyvänsä soveltamaan oppimaansa jonkin teknisen ongelman ratkaisemisessa. Kandidaatintyössä perehdytään myös tiedon jäsentämiseen, käsittelyyn ja dokumentointiin.
Kandidaatintyö katsotaan suoritetuksi, kun työ on hyväksytty ja kypsyysnäyte kirjoitettu hyväksytysti.
Kandidaatintyöstä kirjoitettavassa kypsyysnäytteessä opiskelijan on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai
ruotsin kielen taitoa.
Kandidaatintyö arvostellaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.
3. Yliopiston uudet tutkintotodistukset ja niiden kannet
Uusi tutkintotodistuspohja ja -kannet tulossa käyttöön syyslukukaudella 2013. Nykyisin DI- / arkkitehtitutkinnon todistuksissa käytössä TEK:in kannet.
Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että DI- / arkkitehtitutkinnon tutkintotodistuksissa pidetään mielellään edelleenkin
TEK:in kannet.
4. Koulutuksen strategiarahan käyttötilanne ja –kohteet
Käytiin tilannetta koulutusohjelmittain / osastoittain läpi.
KO: Käytetään loppuvuonna kehittämistyön palkkoihin.
PYO: Käytetään koulutuksen toimenpideohjelman mukaisesti käytetään opiskelijarekrytointiin.
TUTA: Käytetty uuden kv-ohjelman käynnistämiseen.
SO: Selvitetään käyttötilannetta. Raha jaettu laboratorioiden kesken.
TIL: Käytetään omaopettajatoiminnan palkkakuluihin.
Tietotekniikka: Selvitetään käyttötilannetta.
AO: Käytetään omaopettajatoiminnan laajentamiseen ja koulutuksen yleiseen kehittämiseen.
Lisäksi keskusteltiin kurssisilpun läpikäyntitarpeesta, kesäopinnoista ja vaihto-opiskelijoiden suomen kielen opinnoista.
Nykyisin Oulun yliopistossa 25% opintosuorituksista on pienempiä tai yhtä suuria kuin 1,5 op ja puolet alle 3 op. Mikäli
opintojaksot olisivat kooltaan suurempia (esim. 5 op), sillä saattaisi olla positiivinen vaikutus 55 op suorittaneiden määrään ja opintopistekertymiin yleensä. Myös opiskelijajäsenet kannattivat opintojaksojen pistemäärien kasvattamista.
Kesäopinnot näkyvät nyt www-sivuilla. http://www.oulu.fi/yliopisto/kesaopinnot/tiedekunnat
Keskusteltiin vaihto-opiskelijoiden suomen kielen kurssien järjestämisestä, sillä koulutusdekaani arvioi asian nousevan
uudelleen esille. Tällä hetkellä kursseja ei järjestetä, koska kaikki tiedekunnat ovat kieltäytyneet niiden maksamisesta.
5. Lukujärjestyksen valmistelutilanne
Kaikkien koulutusohjelmien opintotiedot on syötetty Unitime-järjestelmään ja tarkistettu koulutusohjelmissa. Tällä hetkellä odotellaan lukujärjestysten valmistumista. Erityistä huolta ovat aiheuttaneet rakentamistekniikan (KO) sekä maa- ja
pohjarakennustekniikan (PYO) opetusjärjestelyt, sillä kyseisiin opintoihin on tulossa enemmän opiskelijoita kuin lukujärjestys- ja opetustilasuunnittelussa on alun perin osattu varautua (täydennyskoulutettavia ym). Suurempien salien tarve
nostaa tilakustannuksia, jotka näyttäisivät tulevan osastojen maksettaviksi, ei projektien.
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Koulutusdekaani vie koulutusneuvostolle terveiset: Ohjaustyön kannalta Unitimesta olisi saatava myös sellainen raportti,
josta voi koulutusohjelmakohtaisesti nähdä, mitä kaikkea opetusta minäkin päivänä ja kellonaikoina on tarjolla.
6. Muut asiat
-Brändilähettilään työelämätaidot - opintojakson perustaminen.
Keskusteltiin asiasta. Aihe on myös koulutusneuvoston asialistalla 15.5. Koulutustoimikunta oli sitä mieltä, että mieluummin perustettaisiin tiedekuntaan opintojakso Työelämätaidot 2-5 op, johon voisi sisällyttää erilaisia sisältöjä, myös esitetyn
opintojakson Brändilähettilään työelämätaidot sisällön. Lisäksi opintojakson haluttiin olevan A-tasoa, jotta sen voisi sisällyttää myös ylempään tutkintoon.
-Harjoittelun tehostaminen, Hyryn esitys keskustelusta 17. tai 18.6.
Päätettiin esittää Martti Hyrylle, että keskustelu harjoittelun tehostamisesta käytäisiin 10.6. klo 9.15-10.

