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PÖYTÄKIRJA

Paikka:

Tietotalo I
kokoushuone TS107

Aika:

perjantai 13.4.2012 klo 10:15 – 12:03

Paikalla:

Jukka Riekki, professori (pj)
Timo Ojala, professori
Janne Heikkilä, professori
Tuulikki Lassila, tekn. yo
Tiina Pääkkönen, suunnittelija (siht.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:15.
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisättiin Opetuksen kehittämisseminaarin raportti kohtaan 4.6. Muut asiat.
3. Tiedotusasiat
Merkittiin tiedoksi diplomitöiden aiheanomukset, liite 1.
Vuoden 2012 alusta osastolta on valmistunut 17 tekniikan kandidaattia ja 3 diplomi-insinööriä:
tietotekniikan koulutusohjelmasta 12 tekniikan kandidaattia ja 2 diplomi-insinööriä ja
informaatioverkostojen koulutusohjelmasta 5 tekniikan kandidaattia ja 1 diplomi-insinööri.
Osaston tilastoista on löytynyt noin 600 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet yli 200 op. Heitä pyritään
aktivoimaan kevään aikana. Optiman Aiheanomukset-työtilassa on mahdollisuus verrata tilastoja
aiheanomuksen jättäneistä ja jo valmistuneista opiskelijoista. Tämän jälkeen pyritään aktivoidaan niitä,
joiden diplomityö ei ole vielä valmis. Tutkintosaannon kasvattaminen otetaan esille myös osaston
johtoryhmän tämänpäiväisessä kokouksessa. Opiskelijoilta, jotka ovat tehneet kandintyön, pyritään
selvittämään opintopistemäärä.
CVSP-maisteriohjelman markkinointia valmistellaan KV-yksikön avustuksella. CVSP- ja
BME-maisteriohjelmiin ollaan rekrytoimassa yhteistä koordinaattoria. Asiaa valmistelee Tapio Seppänen.
BME valmistelee omaa markkinointiaan.
Tietotekniikan koulutusohjelman kandidaatti- ja maisterivaiheiden koulutuksen kuvaukset ovat valmiit.
Englanninkieliset puuttuvat vielä.
Puheenjohtaja esitteli osaston uusia www-sivuja.
Puheenjohtaja kertoi osaston opiskelijarekrytointiin liittyvistä mainoskampanjoista. Facebook-kampanja
tuotti 1000 klikkausta ja Spotify-kampanja 1000 klikkausta.

TIETOTEKNIIKAN OSASTO

Koulutusohjelmatoimikunnan kokous 4/2012

Sivu 2/3

4. Käsiteltävät asiat
4.1. Perusopinnot
Tietotekniikan koulutusohjelma
Hyväksyttiin Olli Huurinaisen hakemus diplomityön kirjoittamiseksi englannin kielellä.
Hyväksyttiin Toni Dahlin, Mika Helistekankaan, Olli Huurinaisen, Paula Jyrälän, Antti Lampelan
ja Juha Niskasen kandidaatintyöt arvosanalla ”hyväksytty”. Puollettiin Toni Dahlin, Mika
Helistekankaan, Olli Huurinaisen, Paula Jyrälän, Antti Lampelan ja Juha Niskasen hakemuksia
todistuksen saamiseksi tekniikan kandidaatin tutkinnosta.
Hyväksyttiin Tuomo Toljamon diplomityön arvosana tarkastajien esityksen mukaisesti. Puollettiin
Tuomo Toljamon hakemusta todistuksen saamiseksi diplomi-insinöörin tutkinnosta.
4.2. Diplomityön teko-ohje ja lomakkeet
Diplomityön teko-ohjeen ja aihehakemuksen uudet versiot ovat valmiit ja julkaistavissa.
Aihehakemusta täydennetään siten, että siihen on mahdollista nimetä tekninen ohjaaja. Tätä
suositellaan varsinkin, kun yliopiston tutkija osallistuu työn ohjaamiseen merkittävällä panoksella.
4.3. Tenttien korjausaikataulut
Tenttien korjaukseen saa kulua korkeintaan kolme viikkoa. Osastolla raja ylittyy toistuvasti ja asia
vaatii toimenpiteitä. Puheenjohtaja laittaa osastolle paimenkirjeen sen jälkeen, kun sihteeri on
tarkistanut virallisen linjauksen.
4.4. Oulun yliopiston kesäopinnot 2012, tiedekuntien järjestämä opetus
Sihteeri selvittää mahdollisuutta tiedottaa asiasta yli 240 op suorittaneille opiskelijoille.
Kesäopintojen ohjausryhmä on vahvistanut tiedekuntien järjestämän kesäaikaisen opetuksen vuodelle
2012.
Näiden
opintojen
puitteissa
ollaan
yhteydessä
ehdotuksen
tehneeseen
opettajaan/yhdyshenkilöön sekä kyseisen kurssin asioita hoitavaan palvelupisteen henkilöön, jotta
kurssin tiedot ja kurssille ilmoittautuminen saadaan opiskelijoiden saataville mahdollisimman pian.
4.5. Lisäajan hakeminen opintojen loppuunsaattamista varten
Lisäajan hakemisesta on lähtenyt kirje valikoiduille opiskelijoille 27.3.2012. Koulutuspäällikkö on
pyytänyt saada listan ko. opiskelijoista. Lista on luvattu toimittaa lähiaikoina. Koulutuspäällikkö
toimittaa sen KOTOlle tiedoksi. Opintoajan rajaaminen koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet
opinnot 1.8.2005 tai sen jälkeen. Mikäli opinto-oikeus on päättymässä eikä opiskelija ehdi suorittaa
tutkintoon kuuluvia opintoja valmiiksi ennen opinto-oikeuden päättymistä, tulee hänen hakea
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi koulutusrehtorilta. Hakemus toimitetaan Oulun yliopiston
opiskelijakeskukseen. Jos opinto-oikeus päättyy 31.7.2012, lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun
mennessä. Jos opinto-oikeus päättyy 31.12.2012, lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä.
Mietitään tiedotus yhdessä Sähkötekniikan osaston kanssa.
4.6. Muut asiat
Opiskelijaedustaja esitteli Opetuksen kehittämisseminaarin antia. Palaute otetaan tulevassa
opetuksessa huomioon.
Seuraavassa kokouksessa käydään läpi opinto-opas 2012 - 2013.
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5. Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Riekki
koulutusohjelmavastaava
osaston varajohtaja

Tiina Pääkkönen
sihteeri
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Hyväksytyt diplomitöiden aiheanomukset
Tietotekniikan koulutusohjelma
Huurinainen Olli
Online speaker diarization using speech samples as prior
information
Koponen Esa
Automatic feedback loop as a part of daily SCM
activities
Mikkonen Aki
Dynamic DVB broadcast video analysis and end-user
application

prof. Tapio Seppänen ja
prof. Jari Hannuksela
prof. Juha Röning ja
prof. Jukka Riekki
johtaja Mika Ylianttila ja
prof. Jukka Riekki

