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Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous
Paikka:

Tietotalo I
kokoushuone
klo 10:00 TS335 kokous

Aika:

Tiistai 4.6.2019 klo: 10:00 – 13.00

Osallistujat: Janne Heikkilä, professori, tutkinto-ohjelmavastaava (pj)
Tapio Seppänen, professori
Mika Oja, tohtorikoulutettava
Satu Tamminen, tutkijatohtori
Riku Hietaniemi, tohtorikoulutettava
Vappu Schroderus, tekn.yo
Topi Kurtelius, tekn.yo
Suvi Jutila, koulutussuunnittelija (siht)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:07.
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.
4. Käsiteltävät asiat
4.1. Tietotekniikka – Kiina, Double Degree
Northwest University (NWU) kanssa yhteistyö on alkanut 2016. Yhteistyötä on tarkoitus syventää
luomalla yhteinen Double Degree tutkinto. Guoying Zhao on Oulun yliopiston opettaja, joka on ollut
neuvottelemassa yhteistä DD ohjelmaa. Tutkintorakenne Draft on jo luotu, mutta siihen tulee vielä
muutoksia mm. poistuvien kurssien vuoksi. Puolletaan Double Degree tutkinnon aloittamista 2020
syksystä alkaen.
4.2. OAMK yhteistyö
Riku Hietaniemen tutustuu ensi syksynä tarkemmin OAMK:n tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan.
Pyritään löytämään esim. OAMK:n kursseista sellaisia kursseja, joita voisi ottaa meidän valinnaisina
kanditutkintoon.
4.3. Kevään 19 kurssipalauteet
Palauteet olivat suurelta osin positiivisia. Palautteiden määrä oli edelleen monessa opintojaksossa
pieni. Useasta kurssista puutui vielä opintosuoritusten kirjaukset. 521290S Hajautetut järjestelmät
kurssista tuli paljon huonoa palautetta. Tästä vaaditaan vastine ja korjaustoimenpiteet elokuun
kokoukseen. Kurssin arvosanat eivät ole kirjattu Oodiin, Tämä tarkistetaan, missä arvosanat viipyvät,
vaikka kurssi on pidetty jo 3 periodissa. 521423S Sulautettujen järjestelmien työt kurssista, joka oli
myös 3 periodissa, puuttuu opintosuoritukset. Tämä täytyy myös tarkistaa, miksi näin on.
Palaamme kaikkien kurssien kurssiläpäisyprosentteihin vielä elokuun kokouksessa.
4.4. Perusopinnot
Kokouksessa käyneet kandidaatin työt (22 opiskelijan / 11 työtä) tarkistettiin. Kokoukseen tuodut
diplomityöt (12) hyväksyttiin opettajien arvioiden mukaisesti. Yhden diplomityön arvosanaa muutettiin.
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4.5. Muut asiat
- Overleaf linkitetään kandintyöohjeisiin verkkosivuilla.
- Strategiatyö Tiedekunta: 19.6.2019 julkaistaan TST tiedekunnan tutkimuksen että opetuksen
strategia.
- 521149S Tietotekniikan erikoiskurssit lukuvuodelle 2019-2020 täytyy tuoda elokuun TUTO
kokoukseen kurssikuvauksen ja aikataulujen kera, jos on vielä joku kurssi, joka puuttuu
lukujärjestyksestä. Normaali käytäntö on, että myös erikoiskurssit tehdään normaalin
lukujärjestystyön yhteydessä.
5. Tiedotusasiat
5.1. TST:n koulutustoimikunnan kuulumiset
Käytiin läpi TST tiedekunnan pöytäkirja, josta selviää mm suunnitteilla on kansainvälinen
kandiohjelma (TST tiedekunnan yhteinen), joka olisi alkamassa 2021.
5.2. Aihehakemukset
Hyväksytään aihehakemukset.
5.3. Kv-hakijoiden apurahat
Tutkimusyksiköt täytyy yhdessä päättää, maksetaanko opiskelijoille apurahoja. Tieto asiasta täytyy
ilmoittaa Janne Heikkilälle mahdollisimman pian.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:11.

Janne Heikkilä, tutkinto-ohjelmavastaava

