TIETOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA

PÖYTÄKIRJA 11/2019

Sivu 1/2

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous
Paikka:

Tietotalo I
kokoushuone
TS335

Aika:

Keskiviikko 04.12.2019 klo: 10:00 – 13:00 Tutkintoohjelmatoimikunnan kokous

Osallistujat: Janne Heikkilä, professori, tutkinto-ohjelmavastaava (pj)
Tapio Seppänen, professori (poistui klo 11.40)
Mika Oja, tohtorikoulutettava (paikalla klo 10:45-11:30)
Satu Tamminen, tutkijatohtori (poistui klo 11.40)
Riku Hietaniemi, tohtorikoulutettava
Vappu Schroderus, tekn.yo.
Topi Kurtelius, tekn.yo.
Suvi Jutila, koulutussuunnittelija (siht.)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:05
2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin.
4. Käsiteltävät asiat
4.1. Perusopinnot
Kokouksessa käyneet kandidaatin työt (2 opiskelijan työt) tarkistettiin.
4.2. Kurssien vastuuopettajat 2020-2021 nimeäminen
Kurssin vastuuopettajat nimettiin. Vastuuopettajat syötetään WebOodiin joulukuun loppuun
mennessä.
4.3. Kiltahuonevierailun ajankohta
Sovittiin kiltahuonevierailun ajankohdaksi 15.1.2020 klo 14:00. Koko tutkinto-ohjelmatoimikunta
lähtee käymään vierailulla.
4.4. ”Mikä on viivästyttänyt kandiksi valmistumistasi”- Killan kyselyn käsittely
Kandi: Työssä käyminen ja ajankäytön hallinta sekä tutkinnon vaikeat kurssit olivat suurin syy
kandivalmistumisen viivästymiseen. Vaikeita kursseja, joita on mainittu ovat sähkömagnetismioppi,
kompleksianalyysi, ruotsi, matikat, tietoliikennetekniikka, sähkömittaustekniikan perusteet ja
piiriteoria.
DI: Diplomivaiheen opiskelijat suurimmaksi viivästymisen syyksi työssä käymisen sekä omat
henkilökohtaiset syyt.
4.5. Muut asiat
- Riku aikoi tehdä sähköpostiohjeet Tietotekniikan opettajille oppimisympäristön luomisesta
Moodleen.
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5. Tiedotusasiat
5.1. TST:n koulutustoimikunnan kuulumiset
- Käsitelty mm. TST tiedekunnan englanninkielistä kandiohjelmaa.
Rakennekaavio on vielä kesken.
- Tulosneuvotteluissa ei oltu luvattu mitään lisärahaa, vaikka tieto- ja sähkötekniikan
aloituspaikkoja kasvatetaan.
5.2. Hyväksytyt tutkintorakenteet 2020-21
Tutkintorakenteet 2020-2021 on tehty. Odotetaan virallista koulutusdekaanin hyväksyntää.
Tutkintorakenteet viedään hyväksymisen jälkeen verkkosivuille.
5.3. Kurssikuvausviesti täytyy laittaa kurssien vastuuopettajille joulukuussa (kurssikuvaukset toimitetaan
viimeistään 31.1.2020, Myös Avoin yo kuvaukset toimitettava samaa aikaan)
Janne laittaa opettajille viestiä asiasta.
5.4. Omaopettajien nimeäminen
Tietotekniikan yksiköiden johtajat täytyy nimetä kustakin yksiköstä 2 henkilöä omaopettajiksi. Riku
Hietaniemi selvittelee mahdolliset omaopettajat tammikuun loppuun mennessä.
5.5. Aihehakemukset
Aihehakemukset hyväksyttiin.
5.6. Avointen oppimateriaalien palvelu – oae.fi
Avointen oppimateriaalien palvelu – oae.fi laitetaan opettajille ennakkotieto palvelusta.
5.7. DigiCampus.fi-oppimisympäristö
DigiCampus.fi-oppimisympäristö on uusi Moodle pohjainen oppimisympäristö, jota voi käyttää mm.
toisen yliopiston yhteisillä kursseilla neutraalinen oppimisalustana esim. ristiinopiskelukursseissa.
5.8. Saavutettavuus ja esteettömyys opetuksessa ja materiaalien julkaisemisessa
Saavutettavuus ja esteettömyys Webinaareja ja tallenteita löytyy verkosta.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lain saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova
viranomainen koko Suomessa. Viraston ylläpitämältä sivustolta
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/ löytyy tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta suomeksi ja
ruotsiksi.
Esimerkiksi, videoiden tekstittäminen tulee olla tehtynä kaikkiin oppimateriaaleihin. Lisätietoa
aiheesta löydät ko. sivustolta kohdasta VIDEOIDEN JA ÄÄNILÄHETYSTEN
SAAVUTETTAVUUS
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.

Janne Heikkilä, tutkinto-ohjelmavastaava

