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Paikka: TS 267
Aika:perjantai 3.11.2017 klo 9:15
Läsnä:
Hannu Jari
Iinatti Jari pj.
Juvani Maritta siht.
Kärkkäinen Kari
Lusikka Ilkka
Rahkonen Timo
Rytilahti Antti
Saarela Juha
Kutsuttuina: Inget Merja
Perttunen Annu

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Koulutuspalvelupäällikkö Annu Perttusen ja johtavan koulutusasiantuntija Merja Ingetin vierailu.
Annu Perttunen esitteli palvelupisteen toimintaa, henkilöstöä ja tehtäviä. Keskusteltiin muun
muassa study.itee@oulu.fi service deskin kattamista palveluista sekä pian käyttöön otettavasta
OSAT-palvelusta. Vieraille esiteltiin myös tutkinto-ohjelmaa ja sen tavoitteita.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin korjauksin.
5. Tiedotusasiat
5.1. Aiheanomukset
5.2. TST:n koulutustoimikunta 19.10. (työtila, ml. pöytäkirjat Notiossa:
https://tt.eduuni.fi/sites/ou-iteeeducationcommittee/default.aspx)
- Opiskelijavalinnan uudistus
- Tutustuttiin omaopettajatoiminnasta laadittuun tilastoanalyysiin.
- Tyyli-hanke/työharjoittelupilotin tilanne
- Pedagogisen valmistelun lisäresurssi
- Hakukohteet ja hakuajat opintopolussa (2 x kv-maisterihaku)
- Vieraan kielen hyväksiluku
- DIA-valinnan tiedote
5.3. Uusien opiskelijoiden urainfo 20.10.
Tilaisuuteen osallistui noin 80 opiskelijaa kaikista TST:n tutkinto-ohjelmista, myös kvopiskelijoita.
5.4. Opettajan ohje lukujärjestysmuutosten tekemiseen lukuvuoden aikana on jaettu kaikille
opettajille.
5.5. Uusi sähköinen tenttiakvaario on käytössä Linnanmaan kampuksella, ohjeistus jaettu
opettajille, koulutusta tarjolla 6.11.
5.6. DI-valintojen uudistus
2019 alkavaan koulutukseen järjestetään yksi valintakoepäivä, tarjolla tuolloin kaikissa
mukana olevissa korkeakouluissa matematiikka, fysiikka ja kemia.
2020 haussa todistusvalinnan kiintiö nousee 50%:iin. Todistuspistelaskenta muuttuu,
huomioidaan pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli.
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5.7. Abipäiväkuulumiset
Kampustapahtumista kuului hyvää, kiinnostavia tapahtumia ja innostuneita kävijöitä.
Yliopiston esitemateriaalissa tutkinto-ohjelman nimenmuutos oli hajaannuttanut näkyvyyttä,
samoin opiskelijakertomusten avainasanat.
6. Käsiteltävät asiat
6.1. Tutkinnot
Diplomi-insinöörin tutkinto
Hyväksyttiin seuraavien opiskelijoiden diplomitöiden arvosanat tarkastajien esitysten
mukaisesti. Puollettiin heidän hakemuksiaan todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin
tutkinnosta:
 Kinos Arto
 Laakso Miika
 Piltonen Joni
 Tallgren Mauno
6.2. OPS-tarkistuslistat
Käytiin läpi luonnokset ja tehtiin tarvittavat korjaukset. Toimitetaan opetuksen tuki -tiimille
6.11. mennessä.
6.3. Koulutuksen suunnittelu, tutkintorakennekaaviot 2018-2019 (Kandi, DI)
Käytiin läpi rakenteet ja tehtiin tarvittavat muutokset. Eräitä toteutuksia on varmistettava
muilta opetuksen tuottajilta. Uudet rakenteet hyväksytään TST:n koulutustoimikunnassa
marraskuussa ja julkaistaan nettisivuilla: http://www.oulu.fi/tst/node/298
7. Muut asiat
7.1. TTS 2018
Tulosneuvottelut käydään viikolla 45. Puheenjohtaja esitteli tiedekunta- ja tutkintoohjelmatason tavoitteita ja toimenpiteitä:
1. Opintojen sujuvuus (avoin yo, nettikurssit, omaopetoiminat maisterivaiheessa)
2. Työelämärelevanssi (teollisuuden tarpeiden kartoitus, erityiskoulutustarjonta)
3. Koulutusvienti (kandidaattikoulutus Kiinaan, Myanmar-opetusyhteystyö, double degrees)
Tutkimusyksiköillä on omat tavoitteisiin liittyvät hankkeensa, tilannekatsaus seuraavaan
kokoukseen.
7.2. Maisterivaiheen omaopettajatoiminta
DI-vaihetta suorittavia läsnäolevia sähkötekniikan opiskelijoita on n. 120. Opiskelijat
ryhmitellään suuntautumisen ja opintopistekertymän mukaan ja määritellään
omaopettajaohjauksen toimenpiteet seuraavassa kokouksessa.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:35.

