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Koulutusohjelmatoimikunnan ylimääräinen kokous
Paikka:

Tietotalo I
kokoushuone TS335

Aika:

keskiviikko 3.12.2014 klo 10.15 – 12.00

Osallistujat: Janne Heikkilä, professori, koulutusohjelmavastaava (pj)
Soili Törmälä, suunnittelija (siht.)
Jari Hannuksela, yliopistotutkija, vt. professori
Mika Rautiainen, yliopistotutkija
Oula Kuuva, tekn. yo
Matti Pulkkinen, tekn. yo

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 10.15.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.
3. Tiedotusasiat
3.1. Valmistumistilastot 2014
Tietotekniikan osastolta on vuonna 2014 valmistunut 35 kandidaattia ja 33 diplomi-insinööriä
tietotekniikan koulutusohjelmasta, sekä 4 kandidaattia ja 7 diplomi-insinööriä informaatioverkostojen
koulutusohjelmasta, eli yhteensä vuonna 2014 on valmistunut 39 tekniikan kandidaattia ja 40 diplomiinsinööriä.
4. Käsiteltävät asiat
4.1. Perusopinnot
Tietotekniikan koulutusohjelma
Tutkinnot
Tekniikan kandidaatin tutkinto
Hyväksyttiin Roope Kallion ja Matti Pulkkisen kandidaatintyö arvosanalla ”hyväksytty”. Puollettiin
Roope Kallion ja Matti Pulkkisen hakemusta todistuksen saamiseksi tekniikan kandidaatin
tutkinnosta.
Diplomi-insinöörin tutkinto
Hyväksyttiin Rauno Juolan, Olavi Mäcklinin ja Tharanga Wijethilaken diplomityön arvosana
tarkastajien esitysten mukaisesti. Puollettiin Rauno Juolan, Risto Mäcklinin ja Tharanga Wijethilaken
hakemusta todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin tutkinnosta.
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Informaatioverkostojen koulutusohjelma
Tutkinnot
Diplomi-insinöörin tutkinto
Hyväksyttiin Jari Kahelinin diplomityön arvosana tarkastajien esitysten mukaisesti. Puollettiin Jari
Kahelinin hakemusta todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin tutkinnosta.
4.2. Syksyn 2014 kurssipalautteet
Tarkasteltiin saatuja kurssipalautteita ja niistä tehtyä koostetta. Kurssipalautteita on syksyllä 2014
saatu yhteensä 44 kappaletta, yhdeksältä eri kurssilta. Pohdittiin yhdessä kurssipalautteiden
käsittelyprosessia ja mitä nyt tulisi tehdä. Ilmeni, että palautelomakkeita ei ole jaettu tenttien
yhteydessä joka kerta systemaattisesti, jonka takia Jari Hannuksela lähettää uuden viestin tenttien
järjestäjien listalle. Palautteita toivotaan jatkossa opiskelijoilta enemmän. Kurssipalautteita käsitellään
keväällä 2015 osaston johtoryhmän kokouksessa (esim. maaliskuu 2015) ja Killan järjestämillä
tietotekniikan kehittämispäivillä (huhtikuu 2015) kurssikohtaisesti yhteenvedon muodossa (esim.
yleisarvosana ja yhteenveto mitä palautteista nousee). Päätettiin, että numeeriset arviot täydennetään
tällä hetkellä kurssikohtaisesti excel-taulukoihin ja että palautelomakkeeseen lisätään kohta, jossa
toivotaan positiivista palautetta kurssista. Alettiin suunnitella www-pohjaista palautelomaketta, joista
tiedot tallentuisivat automaattisesti johonkin systeemiin koulutussuunnittelijan nähtäville (tai koko
osaston nähtäville?).
4.3. Muita asioita
Keskusteltiin tietotekniikan kandidaatintyön ohjeista. Olisi äärimmäisen tärkeää saada ohjeet kuntoon
ennen vuoden vaihdetta jolloin siirrytään e-kandeihin. Jari Hannuksela lupasi edistää asiaa Mika
Rautiaisen kanssa. Laitetaan uudistetut kandidaatintyön ohjeet mahdollisimman pian osaston wwwsivuille. Lisäksi Mika Rautiainen lupasi edistää assistenttien resurssimatriisiasiaa keskusteltuaan
koulutusdekaani Petri Pullin kanssa.
5. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 12.40.

Janne Heikkilä
koulutusohjelmavastaava

