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Paikka: TS 267
Aika: tiistai 5.9.2017 klo 9.15
Läsnä:
Hannu Jari
Iinatti Jari pj.
Juvani Maritta siht.
Kärkkäinen Kari
Liuski Teemu
Lusikka Ilkka
Rahkonen Timo
Rytilahti Antti
Saarela Juha
1.
2.
3.
4.

Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
Tiedotusasiat
4.1. Aiheanomukset
4.2. TST:n koulutustoimikunta
8.6.:
- opinnäytetyön tilastoanalyysia tehty TOL:lla opintopisteytyksen selvittämiseksi
- koulutuksen haasteet –tiekartta
- Fitech kansallinen tekniikan alan korkeakoulu: opintopaketteja toivotaan tarjolle
- kandiohjelmien määrä
- kaksoistutkinnon valmisteluprosessi (TIL/Sri Lanka, Thaimaa)
- avoimen yo:n sopimusmalli
22.8.:
- tiedekuntaklusteri
- koulutuksen vuosikello
- laatuaudit (TOL)
4.3. Aloittajat/orientaatio
Tutustuttiin ohjelmaan jota on laadittu yleisen aikataulun perusteella, Future Factory,
omaopettajat ja pienryhmäohjaus huomioiden. Ohjelma löytyy opintojen alku –sivulta:
http://www.oulu.fi/ee/opiskelu/opinnot/opintojenalku
4.4. TST:n lähipalvelut
Koulutuksen lähipalvelut tiivistyy Tietotalon opintotoimistoon. Kopan henkilöstö sijoittuu
yhteisiin tiloihin, osin TS 107:n avokonttoriin. Muutot tapahtuvat lähiviikkoina. Tehtäviä
täsmennetään myös syksyn mittaan, lähipalveluille siirtyy useita tehtäviä lakkautettavasta
student centeristä.

5. Käsiteltävät asiat
5.1. Tutkinnot
Tekniikan kandidaatin tutkinto
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Tiedoksi seuraavien opiskelijoiden kandidaatintyöt arvosanalla ”hyväksytty”. Puollettiin
heidän hakemuksiaan todistuksen saamiseksi tekniikan kandidaatin tutkinnosta:
 Neijonen Antti
 Töyräs Santtu
Diplomi-insinöörin tutkinto
Hyväksyttiin seuraavien opiskelijoiden diplomitöiden arvosanat tarkastajien esitysten
mukaisesti. Puollettiin heidän hakemuksiaan todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin
tutkinnosta:
 Rehman Faisal
 Similä Olli
Diplomityö
Hyväksyttiin seuraavan opiskelijan diplomityön arvosana tarkastajien esityksen mukaisesti:
 Surve Alok (vaihto-opiskelija)
5.2. Koulutuksen suunnittelu 2018
Käytiin läpi koulutuksen vuosikellon ajankohtaiset asiat
5.3. Palautejärjestelmä: https://palaute.oulu.fi/
Opiskelijakirjeissä on tiedotettu palauteuudistuksesta. Opettajen toivotaan myös muistuttavan
tästä. Opettaja voi tehdä perusosien lisäksi omia kysymyksiä. Palaute aukeaa pari viikkoa
kurssin alkamisen jälkeen.
5.4. Kandintyöohje
Tutustuttiin Jari Hannun päivittämään ohjeistukseen joka sisältää mm. työn aikataulutuksen,
valmistumisen vaiheet –liitteen sekä aihesopimuksen diplomityön tapaan. Ohje noudattaa
vaadittua kandintyön muotoa. Kandintyöhön liittävät seminaarit aloitetaan järjestelmällisesti
lukukausittain. Niitä voidaan järjestää myös diplomityöseminaarien yhteydessä. Ohje
viedään verkkosivulle: http://www.oulu.fi/ee/opiskelu/kandi
Kandintyön aloituksesta järjestään infotilaisuus 12.9.
5.5. Syksyn kokousajat:
pe 6.10 klo 13:15
pe 3.11. klo 9:15
pe 1.12. klo 9:15
6. Muut asiat
6.1. Kypsyysnäytteitä voidaan järjestää opintotoimistolla syys-lokakuun ajan, sen jälkeen ne
järjestetään akvaariotentteinä.
6.2. Jukka Lahti on pyytänyt TST:n opettajilta toiveita opetukseen liittyvän softan ja
komponenttien hankintaan.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:30.

