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1. Kokouksen avaus 

 - Esityslista hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 - Edellisen kokouksen muistio käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin. 
 
 
2. Ilmoitusasiat 
 - Muistion liitteellä on esitetty aiottuja kaksiportaisen tutkintorakenteen mahdollistavia  

joustavia opintopolkuja, jota ollaan luomassa 1) tietojenkäsittelytieteiden ja taloustie-
teiden, 2) tietojenkäsittelytieteiden ja sähkö- ja tietotekniikan, 3) fysiikan ja sähkö-
osaston sekä 4) fysiikan ja lääketieteen tekniikan sekä teknillisen matematiikan ja tie-
totekniikan välille. Kyseessä on erillishaku yliopiston sisällä koulutusalalta toiseen. 
Polkuja varten ollaan hyväksymässä valintaperusteita ja ensimmäiset valinnat teh-
dään jo vuodenvaihteessa 2010-2011. Tiedekunnan osalta valintaperusteita käsitel-
lään tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9.12.2010. Niissä määritellään hakukelpoi-
suus kandidaatin tutkinnon suorittaneille toisesta koulutusohjelmasta toisen koulutus-
ohjelman maisterivaiheen opintoihin. 

 - Harjoittelutuki opiskelijalle muuttuu. Enää tukea ei jaeta kuukausiperiaatteella, vaan 
jokaiselle harjoitteluun lähtevälle opiskelijalle annetaan 1600 euron suuruinen tuki. 
Tuen saannin ehtona on, että harjoittelu kestää vähintään 1,5 kk. Harjoittelutukea 
koskeva koulutusneuvoston päätös liitteenä. Todettiin, että tuen koordinointi olisi hyvä 
olla tiedekunnassa, jolloin mahdollisesti tietyn ajan jälkeen joltakin laitokselta käyttä-
mättä jäänyttä tukea voitaisiin joustavasti jakaa toiselle mahdollisesti lisätukea tarvit-
sevalle laitokselle. 

 
 
3. Opetusta koskevien tieto- ja viestintätekniikan palvelujen kehittämiskohteet 

 Liitteenä asiaa koskeva yhteenveto. Sen mukaan kehittämiskohteita ovat mm. opetus-
tapahtuminen vieminen oodiin, ETANA:n käyttöönotto, esteetön lukujärjestys, opas-
oodi, sähköinen lukujärjestys.  
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4. Opinnäytetyön (esim. Pro gradu) ohjeet ja muut toimenpiteet 

 Liitteenä asiaa yliopiston koulutusneuvoston kokouksessa esillä ollut opinnäytetyönoh-
jeen malli. Siitä jokainen yksikkö voisi valita itselleen soveltuvat kohdat tai muokata 
kohteita itselleen soveltuviksi. Laitoksille annettiin tehtäväksi toimittaa opintoasiainpääl-
likölle sähköisesti laitoksen omat ohjeistuksensa koskien opinnäytetöiden (LuK-
tutkielma ja pro gradu-tutkielma) ohjausta. Ne voi toimittaa joko kirjallisessa muodossa 
tai sitten verkkosivuosoite, mistä ne ovat löydettävissä. Tarkoituksena on mahdollisten 
erojen havaitsemisien kautta hyvien käytänteiden levittäminen. 

 
 
5. Muut asiat  

- Kevään 2011 kokousajat liitteenä 
 
 

6. Kokouksen päättäminen 

 - kokous päättyi klo 16.11. 
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