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1. Kokouksen avaus 

 - Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 - Edellisen kokouksen muistio käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin. 
 
 
2. Ilmoitusasiat 

 - Lukujärjestysprosessin uudistaminen (koulutusneuvostosta) 

Asia liittyy lukujärjestyksen ja tilavarauksen yhdistämiseen ja tätä kautta myös aika-
taulujen muutoksiin. Syyslukukauden osalta tähdätään siihen, että opetusjärjestelyt 
olisivat valmiit huhtikuun loppuun mennessä ja kevään osalta marraskuun loppuun 
mennessä. Tämä edellyttää myös lukujärjestysohjelman ja NOPPA-järjestelmän 
käyttöönottoa. 

 - E- Gradu 

Tavoite on, että nykyiset ”mustakantiset gradut” korvattaisiin sähköisellä systeemillä 
Opiskelija voisi valita minkälaisen jakelun hän gradulleen haluaa joko pelkkä kirjas-
toversio tai laajempi, myös lukuoikeutta voidaan rajata. Asiaa valmistelevana yksik-
könä toimii kirjasto. Aikataulu siten, että pilotointiin päästäisiin kevään 2011 aikana 
ja muuten järjestelmä olisi käytössä kaikkialla jo keväällä 2012. 

 - LuTK:n tutkintosaantotoimenpiteiden vaikutukset (liite Helena Tirrin kokoama raportti) 

Asiasta käytiin keskustelua ja todettiin mm.. että rästikurssit ja graduryhmät ovat 
vastatuulessa eli ei tietoa, onko rahaa tulevaisuudessa. Mietittäväksi jäi myös, miksi 
kurssit ovat yleensä rästissä. ETANA-järjestelmän kautta saadaan ainakin tietoa 
mahdollisista ”kynnyskursseista”. 

- Ilmenneet plagiointitapaukset 
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3. Muuta 

 - LuTK:n aloitteet keväällä (jatkoa viime kerran keskustelusta), liitteenä yhteenveto pro 
gradujen ohjeistuksesta. Käsiteltiin jo edellisessä kokouksessa ja nyt vain muistutukse-
na. 

 - Opetusta koskevien tieto- ja viestintätekniikan palvelujen kehittämiskohteet (liite) 

Tenttikäytännöt: tiedekunnan yhteinen tenttipäivä. Kootaan pienempi ryhmä ideoi-
maan asiaa (Peter tekee asiaa koskevan pohjapaperin), voisiko arvioida opintohal-
linnon palveluita niiden virtaviivaistaminen, avoimen ja kielikeskuksen yhteenliittymä 

 - FM:n vaiheen kypsyysnäyte (liite HuTK:n käytäntö) 

HuTK:n malli liitteenä Opinto-oppaassa ei määritelty miten kypsyysnäyte kirjoite-
taan, joten päädytään HuTK:n menettelyyn 1.1.2010 alkaen 

Kypsyysnäytteen kielitaito ja/tai gradun kielitaito miten puututaan pilkku yms kielitai-
tovirheisiin. Vaikea puuttua, on kuitenkin olemassa graduseminaarit yms, joissa asia 
voisi tulla esiin. Myös opponoinnin kautta asiaan voitaisiin puuttua, koska siellä on 
monia silmäpapereja asiaa havainnoinnissa. Mahdollisesti strategia rahaa ko toimin-
taan. 

 
 

4. Kokouksen päättäminen 

 - kokous päättyi klo 15.35. 
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