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Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous
Paikka:

Teams kokous

Aika:

Tiistai 19.5.2020 klo: 10:00 – 12:00 Tutkintoohjelmatoimikunnan kokous

Osallistujat: Janne Heikkilä, professori, tutkinto-ohjelmavastaava (pj)
Tapio Seppänen, professori
Mika Oja, tohtorikoulutettava
Satu Tamminen, tutkijatohtori
Riku Hietaniemi, tohtorikoulutettava
Anja Keskinarkaus, tutkijatohtori
Elina Lassi, tekn.yo
Anssi Uistola, tekn.yo
Suvi Jutila, koulutussuunnittelija (siht)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05.
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.
4. Tutkintojen määrä (1.1.2020-30.4.2020)
5. Käsiteltävät asiat
5.1. Perusopinnot
Kokouksessa käyneet kandidaatin työt (3 opiskelijan työt) tarkistettiin.
5.2. ISB 2019 – palauteen käsittely
Käytiin läpi ISB 2019 kyselyn tulokset. Kansainväliset maisteri ja vaihto-opiskelijoiden opetuksen,
kurssien sisältöjen ja luentojen taso on koettu keskimääräistä huonoimmiksi. Keskusteltiin tästä, että
ulkomaalaiset tottuneet ohjatumpaan ja keskustelevampaan opetustapaan. Tuloksista näkyy myös, että
vaihto-opiskelijat erityisesti eivät ole tyytyväisiä opiskelukokoemukseen Oulun yliopistossa.
Vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoille tiedekunnan olisi hyvä
koordinoida / tehdä opas/käsikirja, jossa kerrotaan tärkeimmät asiat, miten opiskellaan, miten kursseja
valitaan, kulttuurisia asioita yms. Vaihto-opiskelijoiden ohjaajille täytyy tehdä ”ohjauskortit”, jolla
varmistetaan ohjauksen laatu. Moodleen täytyy myös tehdä ”orientaatiokurssi” vaihto-opiskelijoille ja
kansainvälisille opiskelijoille kurssiavaimella, jotta voivat jo ennen maahan saapumista tutustua
materiaaleihin. Viedään ehdotukset vaihto-opiskelijoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle.
5.3. Kandipalaute 2019
Käytiin läpi kandipalaute 2019 kyselyn tulokset. Moneen sanalliseen palautteeseen olevaan haasteisiin on
jo tulossa tai on tullut korjauksia. Kandipalautteen mukaan kuitenkin opetusmenetelmiin halutaan
parannusta. Tähän pohdittiin erilaisia toimenpiteitä.
Toimenpiteet:
1) Viedään koulutustoimikuntaan keskusteltavaksi kulttuurinmuutos koskien tenttipalautteen antamista.
Tenttipalaute pitäisi lähettää jokaisen tentin jälkeen. Tämä auttaisin tenttien uusintojen läpipääsyä.
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Tentin jälkeen voimakkaasti suositellaan tekemään tentistä kooste opiskelijoille koskien heikosti menneitä
tehtäviä ja koko tenttiä. Koosteen voi esimerkiksi laittaa Moodleen tai lähettää sähköpostilla tenttiin
ilmoittautuneille opiskelijoille.
2) Tutkinto-ohjelman jäsenet ottavat oman tutkimusryhmän kanssa esille opetusmenetelmien parantamisen
tietotekniikan tutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-ohjelmatoimikunta suosittaa, että opetusta tekevät henkilöt
tulisi suorittaa vähintään 5 op pedagogisia opintoja. Tutkinto-ohjelmatoimikunta jatkossa kiinnittää
erityisesti huomioita kurssipalautteissa opetuksen laatuun ja tarvittaessa suosittaa opettajia suorittamaan
pedagogisia opintoja.
5.4. Tekniikan viestintä kurssi uudistuu
Käytiin läpi uudistus ja todettiin suunnitelma hyväksi. Kurssin voi suorittaa joko 2 tai 3 op suuruisena
lukuvuodesta 2021-2022 lähtien.
5.5. Tentit, yleiset tenti, kesätentit / etätenttiminen kevät ja kesä 2020
Kesätenttien järjestäminen suositellaan tehtävän etätentteinä. Tästä on tullut kesätenttien vastuuopettajille
viestiä ja ohjeet, miten toimia.
5.6. Syksyn 2020 opetusjärjestelyt
Syksyllä 2020 joudutaan siirtymään hybridimalliin opetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että joudutaan
tarjoamaan/mahdollistamaan lähiopetuksen rinnalla etäopetus ensimmäisen vuoden maisterivaiheen
opiskelijoille. Kansainvälisillä opiskelijoilla täytyy olla mahdollista suorittaa syksyn kaikki opinnot
etäopintoina.
6. Tiedotusasiat
6.1. Koulutustoimikunnan kuulumiset
Käytiin läpi koulutustoimikunnassa käsitellyt asiat.
6.2. Valintaperusteiden 2021-2020 valmistelu, päivitetty aikataulu
Käytiin läpi uusi myöhennetty valintaperusteiden valmisteluaikataulu.
6.3. Valintakoevalvojat (12.6.), 2/6 puuttuu, DL nimeämiselle 20.5.
Valintakoevalvojat saatiin kerättyä ja niistä ilmoitetaan koulutuspalveluille aikataulun mukaisesti.
6.4. Lisäajan hakemisen verkkosivut päivitetty
Lisäajan hakemiseen on tullut uusia päivityksiä. Lisäajan saamisen kriteerit on tiukentuneet.
Verkkosivuilta löytyy tarkemmat ohjeet ja säännöt lisäajan saamiseen.
6.5. Opiskelijoiden kesätyöt tiedekunnassa
Tiedekunnan työ/harjoittelupaikkoihin on tullut runsaasti hakemuksia. Hakemuksia käsitellään pikapuolin
ja valitaan työpaikan saaneet opiskelijat.
6.6. Aihehakemukset
Aihehakemukset hyväksyttiin.
7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30.

Janne Heikkilä, tutkinto-ohjelmavastaava

