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KOULUTUSTOIMIKUNNAN KOKOUS
Aika ja paikka: 20.8.2012 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, tutkijatohtori
Taavi Saari, OTY, opiskelijavarajäsen, OTY
Juha-Matti Ojakoski, opiskelijajäsen, OTY
Sirpa Nelo, opintoasiainpäällikkö, sihteeri
sekä kutsuttuna Eija Pajunen, suunnittelija

1. Ilmoitusasiat
•Koulutusdekaanin ilmoitusasiat
Unitime-lukujärjestys on valmistunut 10.8.
-perusteltuja muutoksia lukujärjestykseen voidaan tehdä koulutusdekaanin päätöksellä
-jatkossa lukujärjestystyötä pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään
Keskusteltiin Unitime-lukujärjestysten korjausten ja muutosten teon ohjeistuksista. Mahdolliset muutosesitykset käsitellään ensin koulutusohjelmissa ja toimitetaan sitten koulutusdekaanille ”isompana könttänä” päätettäväksi.
Unitimen tilanteen lisäksi Lukkarin myöhästyminen hankaloittaa merkittävästi opiskelijalukujärjestysten tuottamista. Erityisesti oltiin huolestuneita ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lukujärjestyksen, ja jopa 1. viikon työjärjestyksen, tuottamisen ongelmasta. Koulutusdekaani vie asiasta palautetta yliopiston johdolle.
Liitteenä Oulun yliopiston lukujärjestysohje.
-eGradu & opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturi pilotoidaan syksyn aikana 1.9.2012 alkaen
-kirjasto valitsee pilottiyksiköt toimikuntien ehdottamista
-loppuvaiheen strategiahanke valmistelee esityksen graduohjeista
-tavoite: 1.1.2013 koko yliopisto mukana
Tiedekunnan osastoilla / koulutusohjelmissa on erilaisia diplomityöohjeita ja arviointikäytäntöjä. Päätettiin ryhtyä yhtenäistämään ohjeistusta ja perustaa työryhmä tehtävää varten. Kukin koulutusohjelma ilmoittaa seuraavaan kokoukseen men-
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nessä (17.9.) koulutusdekaanille ja koulutuspäällikölle edustajan työryhmään, joka alkaa työstämään yhteistä diplomityöohjeistusta (suomi ja englanti).
Myös lomakkeita ryhdytään yhtenäistämään, kun opintohallinnon sihteerit siirtyvät palvelupistetiloihin.
-Opiskelijakeskuksen palvelut esiteltiin tiedoksi (Liite)
-Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä -kirjanen on jaettu koulutustoimikunnan jäsenille
•Muut ilmoitusasiat
Ei muita ilmoitusasioita.
2. Solmukohta ja muu abimateriaali
Eija Pajunen esitteli.
Solmukohta-henkiset puhdistustarrat ovat saapuneet. Jaetaan abi-päivillä ja messutapahtumissa.
Päätettiin tehdä Solmukohtaan tarvittavat päivitykset ja korjaukset. Koulutusohjelmat ilmoittavat päivitystarpeet Eija Pajuselle 14.9. mennessä.
Siberiasta on pyydetty tarjous myös Solmukohtaa myötäilevästä ppt-esitysmateriaalista. Esitystä on mahdollista täydentää
käyttökohteen mukaan.
3. TTS2013, koulutuksen tavoitteet ja toimenpiteet
TTS-ohjeistusta ei ole vielä saatavilla, mutta oletuksena on, että aikaisempien vuosien tapaan osastoilla työstetään TTS:ää
ja koulutusohjelmat osallistuvat työhön. Aiheesta keskustellaan seuraavassa koulutustoimikunnan kokouksessa, mikäli se
on TTS-aikataulun puitteissa realistista.
4. OPS-vuosikello.
Vuosikellosta on tällä hetkellä olemassa luonnos (5.6.2012), jota koulutusneuvosto on käsitellyt kesäkuun kokouksessaan.
Koulutusneuvosto käsittelee asiaa uudestaan kokouksessaan 5.9. Luonnoksen mukaan OPS-aikataulu aikaistuu ja seuraavan lukuvuoden (tai kahden seuraavan lukuvuoden) OPS:ien pitänee olla valmiita joulukuussa.
Päätettiin, että koulutusdekaani ja koulutuspäällikkö laativat luonnoksen mukaiset raamit tiedekunnan OPS-valmistelulle
koulutusneuvoston kokouksen (5.9.) jälkeen.
Tavoitteena on, että seuraava OPS (ja opinto-opas) olisi kaksivuotinen.
5. Muut asiat
Keskusteltiin tiedekunnan mainostamisesta rekrytointimielessä.
Yliopiston johdon tulisi huomioida tekniikan ajan hakijatilanne ja panostaa rekrytointiin erityisesti niissä tiedekunnissa,
joissa panostukselle on tarvetta. Päätettiin, että Eija Pajunen kartoittaa tiedekunnan kannalta keskeiset kanavat, ja selvittää,
onko yo-rekry niissä aktiivisesti mukana.

