Päätösluettelo 9/19
Tampere 13.3.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

13.3.2019 klo 16.00

Paikka: Finanssi FB233
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Temptation Iceland -kisakatsomo 13.3.

o

M@ndecsin iltakoulu 14.3.

o

Oscar Software -XQ 18.3.

o

Lapsuuden haaveammattisitsit 19.3.

o

Maaliskuun labrakahvit 20.3.

o

Deloitte ft. Man@ger & Siipiweikot 1.4

o

TRT-laulufuksisitsit 2.4.

o

Wappuetkot 11.4.
Yleiskokous 16.4.



Teekkariyhdistyksen hallitus tulee esittelemään teekkariyhdistyksen toimintaa kiltaan 18.3. klo 13. Paikalle
toivotaan paljon hallituslaisia ja kiltalaisia.



Huomenna 14.3. on tasan vuosi Man@gerin 20v vuosijuhliin ja sen kunniaksi julkaistaan juhlavuoden logo.

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

2 kpl Tekniikka&Talous

o

Tekniikka&Talous

o

Lasku Fakton palkkiosta Irti maasta -kiipeilypaikasta

o

Kaksi kirjettä Aito Säästöpankki Oyltä

o

VapaaBoomari

Saapunut palaute:
o

Palautetta, että vuosijuhlat olivat olleet mukavat.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Fuksiväittely 10.4. klo 15 TB103



Käytiin läpi muut ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset.

o

Jatkoina Herwanta Race Night Edition

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysyhteistyöasiat.

Opintoasiat:




OPKEn järjestäytyminen
o

Tietojohtamisen opetuksen kehitysryhmään (eli OPKE) kutsutaan koolle ja sinne haetaan
opiskelijajäseniä.

o

Haetaan varsinainen opiskelijajäsen ja varajäsen.

o

Haku toteutetaan yhdessä Johtamisen ja talouden ja Tekniikan ja luonnontieteiden koulutuksen
ohjausryhmien opiskelijajäsenien haun kanssa.

Haku tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan (ENS) koulutuksen ohjausryhmään.
o

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään haetaan yhtä yhteistä
varsinaista jäsentä ja yhtä varajäsentä Man@gerilta ja Indecsilta.

o

Koulutuksen ohjausryhmä on uusi toimielin, jonka tehtäviä ovat mm. tiedekunnan koulutuksen
strateginen suunnittelu ja laatia opetussuunnitelma tiedekunnan yhteisten opintojen osalta. Ryhmä
on enemmän strategiatason ryhmä kuin perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmä (PTO).
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Haku johtamisen ja talouden tiedekunnan (MAB) koulutuksen ohjausryhmään.
o

MAB-tiedekuntaan perustetaan vastaava koulutuksen ohjausryhmä.

o

MAB-tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään haetaan yhtä yhteistä varsinaista jäsentä ja yhtä
varajäsentä Man@gerilta ja Indecsilta.

o

Haku tapahtuu samalla hakulomakkeella kuin ENS-tiedekunnan jäsenen haku.

Kysely opintojen edistymisestä
o



Ilmoitus ENS-tiedekunnan opintopäällikölle viimeistään 27.3.

Kyselyn vastaajien kesken arvotaan palkintoja (leffalippuja mietitty).

Labrakahvit 20.3. klo 12

Fuksiasiat:


Keskusteltiin ajankohtaisista fuksiasioista.



Budjetoitiin TRT-fuksilaulusitseihin.

Tapahtuma-asiat:


Budjetoitiin wapinaan ja wapinasaunaan.



Päätettiin edustaja Herwantapelijohtajakoulutukseen.

Vuosijuhlat:


Keskusteltiin 19. vuosijuhlien ajankohtaisista asioista.

Tarrat:


Budjetoitiin tarroihin ja päätettiin hinnaksi 50 snt.

