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Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, asiat 4-6 ja 11

Sihteeri Lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi

1.  Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on läsnä.

2.  Esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan
hyväksyminen.
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3.  Opintojohtosäännön muuttaminen: perustutkinto-opiskelijan vapauttaminen
kielitaitovaatimuksista

Asia TY/385/00.00.01/2022

Esittely  Nykyisen opintojohtosäännön mukaan kielitaitovaatimuksista
vapauttamisesta voi päättää vain tiedekunta. Kevään 2022
työskennellyt yliopiston sisäinen Kieliasioiden ohjeistuksen työryhmä
esittää - osana ohjeistuksen laajempaa uudistusta -  että ruotsin
kielen osalta vapauttamisesta päättäisi jatkossa Kieli- ja
viestintäopintojen keskus (KieVi) ja että opintojohtosääntöä sen
vuoksi muutettaisiin vastaavasti. Menettelystä ja tarkemmasta
toimivaltajaosta annettaisiin rehtorin päätös. Vieraiden kielten osalta
päätösvalta säilyisi edelleen tiedekunnilla, mutta uudella
johtosääntökirjauksella halutaan mahdollistaa myös se, että rehtorin
päätöksellä toimivalta voidaan tarvittaessa myöhemmin siirtää myös
niiden osalta KieVille. Mahdollisen muutoksen yhteydessä kuultaisiin
jälleen tiedekuntia.

Työryhmä pyysi tiedekunnilta, erillislaitoksilta ja ylioppilaskunnalta
lausunnot työryhmän ehdotuksesta käsitellä ruotsin kielen opintoja
koskevat vapautushakemukset keskitetysti KieVissä. Muutoksen
tavoitteena on, että uusia ohjeita sovelletaan johdonmukaisesti läpi
yliopiston ja että opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu voidaan
varmistaa. Lausunnoissa kannatettiin hakemusten käsittelyn
keskittämistä Kieviin kuitenkin siten, että vapauttamisen perustuessa
”muuhun erityisen painavaan syyhyn” Kievin tulee kuulla ko.
tiedekuntaa ennen päätöksentekoa. Tämä rajaus otettaisiin mukaan
rehtorin päätökseen. Ohjeistus käsiteltiin koulutusneuvostossa
30.5.2022, ja myös koulutusneuvosto puoltaa nyt hallitukselle
esitettävää muutosta.

Työryhmän työnä laadittu kieliasioiden uusi ohjeistus löytyy
kokonaisuudessaan osoitteesta:
https://www.utu.fi/fi/kielitaidon-osoittaminen-tutkinnoissa

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että opintojohtosäännön kohtaa 6.5. Perustutkinto-
opiskelijalta vaadittava kielitaito muutetaan seuraavasti

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon
sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

• suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta annetun lain mukaan vaaditaan
korkeakoulututkintoa edellyttävään valtion virka- tai työsuhteeseen
kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan
kannalta; sekä
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• vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa
oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä
ympäristössä toimimisen.

Poistetaan: Tämä ei koske opiskelijaa, joka on suorittanut 1. ja 2.
asteen koulutuksensa muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai
ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta
määrää tiedekunta.
Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan edellä
mainituista kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Lisätään: Tiedekunta tai Kieli- ja viestintäopintojen keskus voi
vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osin tai kokonaan.
Vapauttamista koskevasta menettelystä ja toimivaltajaosta
annetaan rehtorin päätös.

Päätös

4.  Perustutkintokoulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet 2023 ja 2024 (muu kuin KV-
tutkintokoulutus)

Asia TY/297/04.01.00/2022

Esittely Yliopiston hallitus päättää yliopistolain mukaan yliopistoon vuosittain
otettavien perustutkinto-opiskelijoiden määrästä. Turun yliopistossa
päätös tehdään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Pidemmän syklin
tavoitteena on helpottaa markkinointia, lisätä suunnitelmallisuutta ja
vakautta ja vähentää hallinnollista työtä. KV-tutkintokoulutuksen
aloituspaikoista hallitus päätti jo toukokuun kokouksessaan.

Tiedekuntien esitykset on käsitelty opintojohtosäännön edellyttämällä
tavalla koulutusneuvoston kokouksessa (30.5.2022), ja liitteessä 1 oleva
esitys on koulutusneuvoston päätös.  Esitys noudattaa tällä kertaa
tiedekuntien esityksiä kaikilta osin.

Aloituspaikkoja on vuosina 2021 ja 2022 lisätty merkittävästi myös Turun
yliopistossa opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella, jonka
tavoitteena on väestön koulutustason nosto. Liitteenä olevassa
taulukossa on tämän vuoksi käytetty vertailulukuna vuoden 2022
sisäänottoa ilman erillisrahoitteisia paikkoja.

Aloituspaikkojen osalta muutoksia esittävät kasvatustieteiden tiedekunta,
teknillinen tiedekunta ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.
Kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan esitysten osalta
lyhyet perustelut ovat liitteessä 1 kunkin hakukohteen kohdalla.
Koulutusneuvosto on pitänyt ko. perusteluja riittävinä. Teknillisen
tiedekunnan laajemmat perustelut ovat liitteessä 2. Lisäksi kukin yksikkö
on ilmoittanut, että sen resurssit riittävät koulutuksen laadukkaaseen
toteuttamiseen, vaikka aloituspaikkoja nostetaankin.
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Ainoa hakukohdemuutos on teknillisen tiedekunnan esitys tietotekniikan
kandidaattikoulutuksen kertaluonteisesta sisäänotosta Porin
yliopistokeskuksessa vuonna 2023. Tiedekunta on hakenut ja saanut
tähän erillisrahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tarkemmin
myös tästä liitteessä 2.

Liitteet 1 / 26.8.2022 Tutkintokoulutuksen aloituspaikat ja hakukohteet 2023
ja 2024

2 / 26.8.2022 Teknillisen tiedekunnan perustelut muutosesityksille

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää, että Turun yliopiston perustutkintokoulutuksen
aloituspaikat ja hakukohteet (muu kuin KV-tutkintokoulutus) 2023 ja
2024 ovat liitteen 1 mukaiset.

Päätös

5.  Opiskelijan kurinpitoasia

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki 2 luku 6 § 1. momentti kohdat 2 ja 6

6.  Talous tammi-kesäkuu 2022

Asia TY/305/02.00.01.00/2022

Esittely  Turun yliopiston alkuvuosi on talouden näkökannalta palannut lähelle
niin sanottua normaalia tasoa.  Ainoa olennainen ero toiminnan kuluissa
näkyy edelleen matkakuluissa.

OKM:n perusrahoitus on vuoteen 2021 verrattuna pienentynyt 3,0 % eli
noin 2,6 miljoonaa euroa. Samaan aikaan täydentävä rahoitus on
kasvanut 11,9 % eli lähes 6,1 miljoonaa euroa, joten
kokonaisrahoituksen määrä on alkuvuonna kasvanut 2,4 % eli 3,4
miljoonaa euroa.  Yliopiston täydentävän rahoituksen osuus
kokonaisrahoituksesta tammi-kesäkuussa 2022 on noin 40 % (36,7 %).

Henkilöstökustannukset ovat nousseet vuoden 2021 tammi-kesäkuuhun
verrattuna 4,6 % eli noin 4,2 miljoonaa euroa. Nousu johtuu
henkilötyövuosien kasvusta sekä palkkakustannusten noususta
työehtosopimuksen mukaisilla korotuksilla 1.6.2022 1,45 % ja 1.12.2021
0,5 %.

Tammi-kesäkuussa vuonna 2022 on tehty 3,5% enemmän
henkilötyövuosia kuin viime vuonna (opetus- ja tutkimushenkilöstö 3,5 %
ja muu henkilökunta 3,3 %). Kasvu on keskittynyt etenkin
oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan.
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Muiden kulujen osalta nousua vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon on
peräti 15,4 %. Osa eroista vuoteen 2021 johtuu ajallisista
kohdennuksista mm. kirjallisuus +18 %, mutta selkeä ero
kustannustasossa on sekä palveluiden ostoissa (+1,5 me),
matkakuluissa (+1 me) että tilavuokrissa (+0,74 me). Myös täydentävän
rahoituksen kasvu näkyy hankintojen määrässä.

Turun yliopiston varsinaisen toiminnan tulos tammi –kesäkuulta on 5,1
(+2,2) miljoonaa euroa alijäämäinen ja kokonaistulos 4,2 (6,9) miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Kokonaistuloksesta noin 6,5 (4,3) miljoonaa euroa
koostuu sijoitustoiminnan tuotoista ja 4,5 (0,4) lahjoituksista.

Tiedekuntien osalta tappiollisia ovat humanistinen tiedekunta,
kasvatustieteiden tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
ja lääketieteellinen tiedekunta. Erillisistä laitoksista alijäämäisiä ovat
kieli- ja viestintäopintojen keskus sekä ESO -keskus.

Yliopiston elinkeinotoiminta on elpynyt koronaa edeltävälle tasolle
liikevaihdon ollessa 4,0 (3,2) miljoonaa euroa ja liikevoiton ollessa 191 (-
133) tuhatta euroa.

Turun yliopiston maksuvalmius oli kohtuullisella tasolla (quick ratio =
0,77.

Liitteet 5 / 26.8.2022 Tuloslaskelma ja tiedekuntakohtaiset tulokset
6 / 26.8.2022 Elinkeinotoiminnan tuloslaskelma

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää merkitä asian tiedokseen.

Päätös

7.  Budjettikehys 2023

Asia TY/372/00.01.03/2022

Esittely Yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2016 yliopiston
ohjauksen periaatteet, jonka mukaan ministeriöltä saadun alustavan
rahoituksen ja muiden talouden reunaehtojen perusteella hallitus linjaa
vuosittain yliopiston budjettikehyksen valmistelun yleiset lähtökohdat.
Näiden perusteella rehtorin johdolla laaditaan yliopiston tarkempi
budjettikehys, johon yksiköiden seuraavan vuoden budjettisuunnitelmia
ryhdytään laatimaan.

OKM:n perusrahoituksesta ei vielä ole saatu virallista laskelmaa, mutta
rahoituksen alustavaksi määräksi on laskettu 173,4 (168,4) miljoonaa
euroa.
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Yliopiston täydentävä rahoitus tulee alkuvuoden 2022 perusteella
nousemaan vuosi tasolla yli 110 miljoonan euron. Tämä huomioiden
arvio vuoden 2023 täydentävästä rahoituksesta on noin 110 miljoonaa
euroa, mikä sisältää noin 7 miljoonaa euroa normaalikoulujen ns.
kotikuntaosuutta. Sijoitustoiminnan tuotoista arvioidaan kertyvän
yliopiston toimintaan käytettäväksi ilman omaisuuden realisoimista noin
8 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3 %:a yliopiston
sijoitusvarallisuudesta.

Yliopiston merkittävin kulurakenteeseen vaikuttava tekijä on saadun
täydentävän rahoituksen laatu ja määrä. Tästä syystä budjettikehykseen
ehdotetaan joustoa eri kululajeille. Perustoiminnan kulurakenne on
suhteellisen vakiintunut eikä siihen ole näkyvissä palkankorotuksia sekä
tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua lukuun ottamatta olennaisia
muutoksia vuoden 2022 aikana.

Ehdotus vuoden 2023 budjettikehykseksi jaetaan oheismateriaalina.

Valmistelija Talousjohtaja Siru Helminen, puh. 040 194 8399

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus päättää hyväksyä esitetyn budjettikehyksen ja valtuuttaa rehtorin
valmistelemaan vuoden 2023 budjetin ja yksikkökohtaisen rahoituksen
kehyksen puitteissa.

Päätös

8.  Hallituksen vuosisuunnitelma vuodelle 2023, alustava suunnitelma

Asia TY/530/00.01.00/2022

Esittely Hallitukselle on laadittu luonnos vuoden 2023 vuosisuunnitelmaksi.
Kokouksia on kevätkaudella kolme ja syyskaudella kolme. Iltakouluja on
suunniteltu pidettäväksi kolme. Maaliskuun kokouksen yhteyteen
ehdotetaan tapaamista ylioppilaskunnan kanssa. Vuosisuunnitelmassa
on kahden kokouksen osalta tilaa hallituksen toivomille tapaamisille tai
tapahtumille. Hallitus on perinteisesti pitänyt keväällä yhteiskokouksen
yliopistokollegion kanssa, jonka ajankohdasta voitaneen sopia
hallituksen kokouksen jälkeen.

Liite 7 / 26.8.2022 Alustava Turun yliopiston hallituksen vuoden 2023
vuosisuunnitelma

Valmistelija Lakiasiainjohtaja Eeva Ryödi, puh.

Päätösesitys Rehtori Jukka Kola:

Hallitus keskustelee vuosisuunnitelmasta. Hallitus päättää hyväksyä
vuoden 2023 vuosisuunnitelmansa sekä työjärjestyksensä.
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Päätös

9.  Ilmoitusasiat

 Akateemisen vuoden aloitustunnelmia Turun yliopistossa (Piia Björn)
 Katsaus tutkimuksen arvioinnin tuloksiin ja täydentävän rahoituksen

hakumenestykseen alkuvuonna (Kalle-Antti Suominen)

10.  Keskusteluasia: Talouden tasapainotus

11.  Keskusteluasia: Tuotantotalouden koulutusvastuun hakeminen Turun yliopistolle

Keskusteluasia, päätös asiassa tehdään erikseen
sähköpostikokouksessa syyskuun aikana, koska hallituksella ei ole
kokousaikataulun mukaista kokousta syyskuussa. Tieto ja aikataulu
koulutusvastuuesitysten tekemisestä tällä kierroksella on tullut OKM:stä
yliopistoille 27.6.2022., ja esitysten määräaika on 30.9.2022.

Asia TY/417/2022

Teknillisen tiedekunnan esitys

Teknillinen tiedekunta aikoo esittää hallitukselle, että Turun yliopisto
laajentaisi tekniikan alan koulutustaan siten, että tekniikan alalla
käynnistettäisiin myös tuotantotalouden koulutus.

Esityksen liitteet

Ohessa alustava kurssisuunnitelma (liite 8). Lisäksi tiedekunta toimittaa
asian tämän kokouksen käsittelyä varten alustavan kustannuslaskelman,
joka toimitetaan hallitukselle viimeistään torstaina 25.8.

Hallituksen erilliseen päätöskokoukseen toimitetaan ainakin tarkennettu
kustannuslaskelma, luonnos esitykseksi opetus- ja kulttuuriministeriölle
sekä tarkempi kuvaus ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen liittyvästä
yhteistyöstä eri tahojen kanssa: tiedekunnan sisällä, Turun yliopiston
tiedekuntien välillä, Åbo Akademin kanssa sekä Turun kaupungin
sisäisestä yhteistyöstä.

Hallitukselle laaditaan päätöskokoukseen tarvittaessa myös muuta
hallituksen tarpeelliseksi katsomaa selvitystä.

Koulutusvastuusääntelystä ja prosessin aikataulusta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa yliopistojen koulutusvastuun
täsmentämisestä tekniikan alalla on poikkeuksellisen hienojakoinen
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sääntely. Asetuksessa on peräti 11 eri tekniikan alaa, joista kussakin on
määritelty yliopistokohtainen koulutusvastuu. Yksi näistä 11:stä on
tuotantotalous, ja sen koulutusvastuu on tällä hetkellä Aalto yliopistossa,
Lappeenrannan-Lahden yliopistossa, Oulun yliopistossa, Tampereen
yliopistossa ja Vaasan yliopistossa. Turun yliopistolla on tällä hetkellä
tietotekniikan, biotekniikan, konetekniikan, materiaalitekniikan ja sähkö-
ja automaatiotekniikan koulutusvastuut. Teknillinen tiedekunta esittää
siis, että opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettaisiin Turun yliopistolle
myös tuotantotalouden koulutusvastuu. Opetus- ja kulttuuriministeriön
määräaika hakemuksen jättämiselle tällä kierroksella on 30.9.2022.
Tiedekunta esittää, että hakemus tehtäisiin siten, että uusi
koulutusvastuu tulisi voimaan 1.1.2023, ja koulutus käynnistettäisiin
syksyllä 2024.

Sisäänotto olisi 20 paikkaa kaksiportaiseen koulutukseen (tekniikan
kandidaatti + diplomi-insinööri) ja lisäksi 10 paikkaa suoraan diplomi-
insinöörin koulutukseen.

Tuotantotalous yliopistojen hakukohteena

Opetushallituksen tilastopalvelun mukaan tuotantotalouden
koulutukseen on valtakunnallisesti runsaasti hakijoita. Kaikissa
tuotantotaloutta tarjoavissa yliopistoissa hakukohde on selkeästi
suosituin ja vaatii korkeimmat pisteet sisäänpääsyyn. DIA-
yhteisvalinnassa todistusvalinnan alimmat pisterajat ovat viimeisen
kolmen vuoden aikana nousseet sekä Tampereen yliopiston, Oulun
yliopiston, Lappeenranta-Lahden sekä Vaasan ohjelmissa. Aalto-
yliopiston tuotantotalouden alimmat todistuvalinnan pisteet ovat 2020-
2022 olleet korkeimmat: vuonna 2020 99,5, vuonna 2021 106 ja vuonna
2022 99,6.

Teknillisen tiedekunnan perustelut tiivistetysti

-teknillinen tiedekunta näkee tekniikan koulutusalalaajennuksen
tuotantotalouteen strategisesti tärkeänä toimenpiteenä, joka vahvistaa
tekniikan alan tutkimusta ja opetusta alueella ja sitä kautta koko
yliopistoa. Monialainen kestävän kehityksen ja kiertotalouden
painotuksin rakennettava tuotantotalouden koulutusohjelma vastaa
kasvaviin tarpeisiin kouluttaa asiantuntijoita, jotka pystyvät vastaamaan
tulevaisuuden kestävän kehityksen haasteisiin monenlaisissa teollisissa
ympäristöissä.

-teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen edellyttävät
tuotannon tai toimintojen johtamiselta tulevaisuudessa yhä enemmän.
Tekniikan digitalisaation tai vihreän siirtymän teknologioiden
hyödyntämisen ohella tarvitaan operaatioiden, prosessien, projektien ja
tuotannon johtamisen osaamista. Tekniikan osaajille nämä
osaamisalueet muiden työelämätaitojen ohella ovat tärkeitä osa-alueita.
Myös liike-elämä tarvitsee tekniikan osaajia, joilla on osaamista myös
laajemmin operaatioiden ja tuotannon johtamisesta. Tyypillisesti
tuotantotalouden pääaineopiskelijat siirtyvät asiantuntijoista keskijohtoon
ja ylimpään johtoon uransa aikana.

-koulutuksessa voidaan hyödyntää teknillisen tiedekunnan olemassa
olevaa tuotantotalouden osaamista ja yhteistyötä matemaattis-
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luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa. Kokonaisuutta täydennetään
Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteistyöopetuksella.
Tuotantotalouden osaamisprofiili eroaa kuitenkin merkittävästi sekä
muista tekniikan alan että kauppatieteen profiileista. Siihen yhdistyy
aineksia molemmista, mutta kuten edellä todettiin, se keskittyy
operaatioiden reaaliprosesseihin ja niiden kestävään kehittämiseen ja
ohjaamiseen.

-teknillisellä tiedekunnalla on myös merkittävästi erilaisia omia tekniikan
alueita, joita voidaan hyödyntää osana tuotantotalouden
opetuskokonaisuuksia kuten esimerkiksi automaatiojärjestelmien
suunnittelu, ohjelmistotekniikka ja digitalisaatio, sekä koneoppisen ja
data-analytiikan osaamiset. Lisäksi konetekniikan oppiaine profiloituu
erityisesti digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin perinteisemmän
konetekniikan sijaan, millä on suoria kosketuspintoja tuotantotalouteen.
Myös terveysteknologian osaamisella on selkeitä kytköksiä
tuotantotalouden tutkimukseen ja opetukseen.

Alueellinen näkökulma

Lounais-Suomessa on pitkäikäinen ja vahva teollinen perinne ja monia
teollisuuden aloja, joiden kasvavalla vientiteollisuudella on huomattavan
suuri kansallinen merkitys. Teollisuuden globaali toimintaympäristö on
monimutkaistunut merkittävästi viimeisen kahden vuosikymmenen
aikana ja viimeaikaiset tapahtumat korostavat laajapohjaisen osaamisen
merkitystä teollisuuden toimintojen kehittämisessä.

Turun alueen korkeakoulujen välisen Teknologiakampus Turku
- yhteistyön näkökulmasta tuotantotalouden koulutusohjelma tarjoaa
ammattikorkeakoulun tuotantotalouden insinööreille kaivatun suoran
jatkokoulutuspolun ja vastaa sitäkin kautta suhteellisen nopeasti alueen
yritysten kasvaviin osaajatarpeisiin. Yliopistoista valmistuneiden
sijoittumisselvitykset tyypillisesti osoittavat, että opiskelupaikkakunnalla
on merkittävä vaikutus siihen, mihin vastavalmistuneet sijoittuvat.

Lisäksi tiedekunnan alueen yritysten kanssa käymät keskustelut tukevat
tiedekunnan näkemystä siitä, ettei olemassa olevalla tekniikan
koulutuksella pystytä riittävän hyvin vastaamaan yritysten kehittämisen
ja kasvamisen edellyttämiin operaatioiden johtamisen vaatimuksiin. Tätä
tukevat Turun kauppakamarin, Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen
liiton puoltolausunnot, joiden mukaan tuotantotalouden
koulutusvastuulaajennus on erittäin kannatettava lisä jo olemassa
olevaan diplomi-insinöörikoulutukseen Turussa.

Tiedekunnan esitys henkilöresursoinnista (alustava
kokonaiskustannuslaskelma toimitetaan hallitukselle viimeistään
torstaina 25.8.)

Uusi ala edellyttää myös investointeja: uuden koulutusohjelman
perustaminen edellyttää vähintään kolmea alan professuuria.
Professuurien lisäksi tuotantotalouden alan opetukseen järjestämiseen
suunnitellussa laajuudessa tarvitaan neljän opetushenkilön työpanos.
Professuurit ovat jo olemassa teknillisessä tiedekunnassa yritysten
antamien lahjoitusprofessuurien myötä.
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Muut opetuksen ja tutkimuksen henkilöresurssit katetaan teknillisen
tiedekunnan strategisena panostuksena. Resurssit saadaan
tiedekunnan mukaan tehokkaaseen käyttöön hyödyntämällä yhteistyötä
tekniikan muiden ohjelmien, matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan, Turun kauppakorkeakoulun sekä Åbo Akademin kanssa
sekä hyödyntämällä jo olemassa olevia, soveltuvia tutkinto-ohjelmien
opintojaksoja yliopiston sisältä laajemminkin. Alustava kurssirakenne on
liitteenä.

Liite 8 / 26.8.2022 Alustava kurssisuunnitelma

Valmistelija Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, puh. 040 763 6242

12.  Muut asiat

13.  Kokouksen päättäminen


