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Paikka: TS 3110
Aika: perjantai 28.8.2015 klo 9.00
Läsnä:
Berg Markus
Happonen Tuomas
Hannu Jari
Häkkinen Juha pj
Juvani Maritta siht.
Kärkkäinen Kari
Lusikka Ilkka
Metsävainio Heikki
Rytilahti Antti
Saarela Juha
----------------------Sarenius Vesa-Matti
Vaskuri Paula
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen kahvitarjoilun merkeissä.
2. Esityslistaa muokattiin lisäämällä kokouksen alkuun Vesa-Matti Sareniuksen (KOPA) ja Paula
Vaskurin (TOPIK) tarjoama tutkinto-ohjelmavalmennuksen esittely, kohta 5.1.
3. Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin muutoksitta.
4. Tiedotusasiat
4.1. Aiheanomukset (liite)
4.2. TST:n koulutustoimikunnan kuulumiset
5. Käsiteltävät asiat
5.1. Tutkinto-ohjelmavalmennus
Vesa-Matti Sarenius ja Paula Vaskuri esittelivät yliopiston sisäisen auditoinnin tuloksia ja niiden
tietojen pohjalta käynnistyvää valmennusta koulutusohjelmien kehittämiseksi.
Koulutusohjelmittain valitaan 3-5 kehityskohdetta ja selvitetään keinot päästä asetettuihin
tavoitteisiin. Kehitystyössä huomioidaan myös saatu kandipalaute. Suunnitelman on oltava
valmiina 31.10. 2015 mennessä. Tulossa on yhteinen kehittämistilaisuus 15.12.
Koto keskusteli sisäisen auditoinnin tuloksista. Päätettiin tuoda alustava kehittämissuunnitelma
seuraavaan kokoukseen.
5.2. Tutkinnot
Tekniikan kandidaatin tutkinto:
Tiedoksi seuraavan opiskelijan kandidaatintyö arvosanalla ”hyväksytty”. Puollettiin hänen
hakemustaan todistuksen saamiseksi tekniikan kandidaatin tutkinnosta:
 Metsävainio Heikki
Diplomi-insinöörin tutkinto:
Hyväksyttiin seuraavien opiskelijoiden diplomitöiden arvosanat tarkastajien esitysten
mukaisesti. Puollettiin heidän hakemuksiaan todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin
tutkinnosta:
 Haapalainen Tomi (31.8.)
 Juujärvi Teemu
 Li Wenjian
 Niemelä Riikka
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Hyväksyttiin seuraavan opiskelijan diplomityö:
 Sarvanko Tomi
5.3. Opinto-opas 2015: painettua opasta ei tehdä, yleiset osat ja tutkintorakenne julkaistaan pdfmuodossa netissä. Uusille opiskelijoille tulostetaan paperiopas. Vanhoille opiskelijoille on
koottu lista kurssimuutoksista. Tarkemmin: http://www.oulu.fi/ee/opiskelu/oppaat
5.4. Tenttijärjestelyt: valvojat on nimetty ja heille järjestetään koulutusta. Opetushenkilöstöltä on
pyydetty kommentteja ja muutoksia jotka opintoneuvoja toimittaa kootusti tenttitiimille.
Ohjeita opiskelijoille ja henkilökunnalle on tulossa lähiaikoina.
5.5. Koulutuksen sisäinen auditointi kts kohta 5.1.
5.6. Uudet opiskelijat, orientaatio: käytiin läpi aloitusviikon ohjelma.
6. Muut asiat
6.1. Kandintyö: tekniikan viestintään liittyvä integraatiokurssi on käynnistymässä.
Aloitustapaamiseen 23.9. pyydetään mukaan sähkötekniikan kandintyötiimin jäseniä/työn
ohjaajia.
6.2. Lukioyhteistyöprojekti: n. 10 Pateniemen lukiolaista tulee tutustumaan sähkötekniikan
koulutusohjelmaan loka-marraskuussa. Tarkoituksena on että he vierailevat eri
tutkimusryhmissä, viipyvät 4 h päivittäin ja laativat jaksosta oppimispäiväkirjan. Jari Hannu
pyytää eri tahoilta yhteyshenkilöitä ja ehdotuksia ajankohdiksi.
6.3. Syksyn kokousajat: päätettiin järjestää kokoukset ma 28.9.klo 10.15, pe 30.10. klo 10.15 ja
pe 27.11. klo10.15.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

