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Paikka: TS 3110
Aika:perjantai 3.4.2018 klo 14:15
Läsnä:
Hannu Jari (pj, MIC)
Hintsala Annika (SIK)
Isohookana Matti (CWC - NS)
Juvani Maritta (siht, KOPA)
Kärkkäinen Kari
(CWC - RT)
Lahti Jukka (CAS)
Lusikka Ilkka (Mat)
Saarela Juha (OPEM)
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 22.3.2018 ((työtila, ml. pöytäkirjat Notiossa:
https://tt.eduuni.fi/sites/ou-iteeeducationcommittee/default.aspx)
- Omaopettajakyselyn tulokset
- Tyyli-hanke
- Osaavat ohjelmoijat, OKM muuntokoulutukset
- Kandipalaute käsiteltäväksi
- Kesäopetustarjonta
4.3. KV-haku: toisen kierroksen DL oli 28.3. Täydennysaikaa on tarvittaessa myönnetty 14.4.
saakka. WCE:n hakijoita on tällä kierroksella n. 20. Sekä 1. että 2. kierroksen päätökset on
lähetettävä huhtikuun loppuun mennessä.
4.4. Vilppiohjesääntö: käytiin läpi luonnos.
4.5. Nokia-rekry 10.4.
4.6. MindBusiness-opinnot
5. Käsiteltävä asiat
5.1. Tutkinnot
Tekniikan kandidaatin tutkinto
Tiedoksi seuraavien opiskelijoiden kandidaatintyöt arvosanalla ”hyväksytty”. Puollettiin
heidän hakemuksiaan todistuksen saamiseksi tekniikan kandidaatin tutkinnosta:
 Heiskanen Eveliina
 Kuronen Veli (erinomaisesti)
 Vuollo Olli
5.2. Kurssipalaute 3. periodilta
Käytiin läpi saatua kurssipalautetta. Sisäiseen käyttöön tarkoitettu materiaali on saatavilla eduunissa. Toimenpiteitä aiheuttavaa palautetta saatiin hyvin vähän. Matematiikan kursseista
saadaan kohtalaisesti palautetta. DI-vaiheen kursseita palautetta tulee lähinnä vain WCE:n
opiskelijoilta. Järjestelmä lähettää vain kunkin kurssin alussa pyynnön palautteen antamisesta
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

joten koulutuksen johtoryhmä kehottaa tutkinto-ohjelmia ja opettajia motivoimaan ja
muistuttamaan opiskelijoita palautteen annosta säännöllisesti, samoin saatuun palautteeseen
tulee reagoida. Huomioitavaa on myös se, että harjoitustöiden DL venyminen seuraavan
periodin puolelle vaikeuttaa palautteen käsittelyä.
Kesätentit
TST:n kesätentit järjestetään maanantai-iltoina 4.6. ja 18.6. klo 16:00 – 19:00. Tarjottavat
tentit (+ niille toivotut tenttipäivät) toivotaan tiedoksi 20.4. mennessä. Lista julkaistaan
huhtikuun lopussa muun muassa täällä: http://www.oulu.fi/tst/node/47737
Teknillisen matematiikan tenttipäivät 9.6. ja 25.8. on jo julkaistu.
Kandipalaute
Käytiin läpi tilastoitua tietoa sekä sanallista palautetta tutkinto-ohjelman osalta. 90%
valmistuneista vastasi mikä on hyvä tulos. Myöskään saatu palaute ei aiheuta toimenpiteitä.
Kandintyön ohjauksen nähdään parantuneen. Omaopettajan ohjausta toivotaan enemmän
sekä työelämäyhteyksien parantamista.
ISB palaute
Yliopiston osalta raportti on saatu ja e-duunissa. Tiedekuntakohtaiset raportit saadaan
seuraavan koulutuksen johtoryhmän kokouksen jälkeen.
Orientaatioviikko
Käytiin läpi suunnittelun tilanne. Ohjelmaa päivitetään täällä:
http://www.oulu.fi/ee/opiskelu/opinnot/opintojenalku
Strategisten toimenpiteiden seuranta
Käytiin läpi hankkeiden vaiheet, raportit myös e-duunissa, kaikki etenevät suunnitellusti.
Keskeisiä tavoitteita ovat uudet digitaaliset kurssit, olemassaolevien kurssien digitalisointi,
opintojen sujuvoittaminen sekä työelämätaitojen sisällyttäminen.

6. Muut asiat
6.1. Kokous pe 4.5. siirretään pidettäväksi ti 8.5.
6.2. Tutustuttiin alustaviin hakijatilastoihin.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

