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Aika ja paikka: 11.6.2012 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
Pekka Kess, koulutusohjelmavastaava, tuotantotalouden koulutusohjelma
Leena Kuorelahti, suunnittelija
Reijo Saari, lehtori
Saara Luhtaanmäki, suunnittelija
Maritta Juvani, suunnittelija
Mirja Väänänen, suunnittelija
Taavi Saari, OTY, opiskelijavarajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, opintoasiainpäällikkö, sihteeri

1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Koulutusohjelman vastuuhenkilön muutos: Sähkötekniikan koulutusohjelman koulutusohjelmavastaavana 1.6.2012 lähtien
toimii prof. Jari Iinatti ja varavastaavana prof. Juha Häkkinen.
Tuotantotalouden osaston professori Jaakko Kujala on palkittu Tekniikan edistämissäätiön Hyvä opettaja -palkinnolla
laadukkaasta ja innostavasta opetustyöstä.
•Muut ilmoitusasiat
Ei muita ilmoitusasioita.

2. Science without Borders-ohjelma
Brasiliassa on käynnistynyt viime vuonna Science without Borders- ohjelma, jonka kautta brasilialainen opiskelija voi saada
hyvänsuuruisia vaihtostipendejä opiskeluun ulkomailla. Oulun yliopisto on päässyt Brasilian opetusministeriön listalle, joka
listaa korkeatasoisia kansainvälisiä yliopistoja.
Keskusteltiin aiheesta Kimmo Kuortin koulutusdekaanille lähettämän viestin pohjalta. Koulutusohjelmissa on kiinnostusta
opiskelijavaihtoon Science without Borders- ohjelman kautta.
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3. Tilannekatsaukset
OPS 2012-13.
-- Opinto-opas on lähdössä painoon.
Sähköisten järjestelmien käyttöönotto (ml. Unitime)
-- Unitimen tuottamissa lukujärjestyksissä on edelleenkin ongelmia, mm. tenttien ja luentojen päällekkäisyyksiä.
-- Oodin tutkintorakenteet eivät istu teknillisen tiedekunnan tutkintoihin. Järjestelmän todettiin vielä vaativat kehittämistä,
jotta tutkintoja voitaisiin koostaa oodiin laitettujen tutkintorakenteiden pohjalta.
-- Urkundin osalta on epäselvää, jääkö opiskelijan sinne laittama dokumentti järjestelmään (ikuisesti) vaiko ei. Urkundiin
liittyvistä asioista tai ongelmista voi laittaa palautetta suoraan kirjastoon.
4. KSHJ 2014
Koulutusdekaani esitteli ennakkotietoa KSHJ:stä liitteenä olevan ppt-esityksen pohjalta. KSHJ:n ideana on koko opintopolun kattava palvelukokonaisuus. KSHJ on tulossa käyttöön hakujärjestelmän osalta 2014. Kaikkiin korkeakouluihin haetaan
tuolloin yhdellä sähköisellä lomakkeella ja hakukohteita on yhteensä 6.
Koulutusdekaani esitteli Tampereen teknillisen yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rakenteellinen kehittämisen suunnitelmia. Suunnitelmat herättivät vilkasta keskustelua. Keskusteltiin myös Oulun teknillisen tiedekunnan hakukohteiden määrästä ja monialaisen yliopiston opetustarjonnan tehokkaammasta hyödyntämisestä teknillisen tiedekunnan
tutkinnoissa.
5. Muut asiat
Kielikoulutussopimukseen liittyvät kysymykset on selvitetty ja koulutusdekaani allekirjoittaa sopimuksen.

