KILTA TIEDOTTAA
Sähköpostilistojen ongelmista johtuen kevään viimeinen maili ilmestyy poikkeavassa muodossa. Seuraava
maili ilmestyy syyskuun alussa. Koneinsinöörikilta toivottaa kaikille oikein hyvää kesää.
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1. Ulkoexcursio, Ranska
II AYY
2. Jätä opiskelijapalautetta, 2012 kandiksi valmistunut opiskelija
III MUUT
3. ADD CAFE Kevätkauden Päättäjäisviikko 27.-31.5.
Ajankohtaista tietoa löytyy myös killan ja ylioppilaskunnan nettisivuilta:
http://www.koneinsinoorikilta.fi
http://www.ayy.fi
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I KILTA
1. Ulkoexcursio, Ranska
Killan ulkoexcursion alustava ilmoittautuminen aukeaa tiistaina 28.5. kello 18:00. Tarkoitus on muodostaa
noin 40 henkilön ydinporukka, jonka kanssa voidaan vielä keskustella ja ehdotella matkakohteita. Tästä
porukasta noin 28-30 lähtee lopulta mukaan. Ilmoittautumisessa on käytössä vuosikurssikiintiöt!
Matkakohteeksi näyttää tällä hetkellä muodostuvan Ranskan itäosa ja luultavasti piipahdamme myös
Sveitsissä. Reissun lopullinen hinta ja aikataulu tarkentuvat lähiaikoina, tähtäämme syyskuun loppuun tai
lokakuun alkuun. Kesän aikana on mahdollisuus pudottaa omaa osallistumismaksuaan talkootöillä.
Lisätietoja excumestarilta!
Olli Rinnevalli
olli.rinnevalli@aalto.fi
0400894557
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II AYY
2. Jätä opiskelijapalautetta, 2012 kandiksi valmistunut opiskelija
Oletko valmistunut kandiksi 2012?
Kaikki kandidaatintutkinnon vuonna 2012 suorittaneet Aalto-yliopiston opiskelijat ovat saaneet aalto.fimailiinsa pyynnön vastata viestissä olevaan palautekyselyyn. AYY toivoo yhdessä Aalto-yliopiston kanssa,
että kaikki kyselyn saaneet vastaavat siihen. Jos valmistuit kandiksi viime vuonna, olet mukana ja sinulla on
tästä maanantaista 13.5.2013 toukokuun loppuun asti aikaa vastata.
Kurssipalaute ja tämä kandipalaute ovat suorimpia keinoja, joilla voit kertoa yliopistolle miten se onnistuu
opetustehtävässään. Sama kysely tehdään kaikille muillekin yliopistoille. Opetus - ja kulttuuriministeriö (OKM)
tulee myös jakamaan yliopistoille vuodesta 2015 eteenpäin 50 miljoonaa euroa niiden perusrahoituksesta
opiskelijoiden tyytyväisyyden perusteella. Se tyytyväisyys mitataan tällä kyselyllä.

Yhdestä kyselyn osasta saa myös vastapalautteen, jossa vastaaja näkee suoraan, miten hänen vastauksensa
sijoittuvat suhteessa aiemmin vastanneisiin opiskelijoihin. Palautekyselystä vastaa opetus- ja
kulttuuriministeriön YOPALA-hanke ja sen toteuttaa korkeakoulutukseen erikoistunut saksalainen CHE
Consult GmbH.
Oma henkilökohtainen linkki odottaa mailissasi, jos kuulut kohderyhmään. Käy vastaamassa.
Toivon myös, että aktiivisena opiskelijavaikuttajana levität tietoa tästä palautekyselystä muille 2012 kandiksi
valmistuneille kavereillesi. Jaettavaksi käy esimerkiksi tämä
linkki: http://ayy.fi/blog/2013/05/13/valmistuitko-kandiksi-2012-anna-opetuksesta-palaute-yliopistojenkandipalautekyselyssa/
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III MUUT
ADD CAFE kutsuu kaikki kahvin ystävät nauttimaan vielä kerran kampuksen parasta kahvia, kunnes kahvila
siirtyy kesätauolle 1.6. alkaen.
Päättäjäisviikon ajan santsikuppi on -50 snt ja kahvilassa on esillä upeiden 3D -tulosteiden näyttely.
ADD CAFE, Sähkömiehentie 4G, Espoo. Ma-pe klo 8-18
https://www.facebook.com/CAFEADD
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Haluatko pois killan tiedotuslistalta? Lähetä mailia killan ATK-vastaavalle Olli Kokolle olli.kokko@aalto.fi ja
kerro samalla osoite, johon tiedotusmaili tulee.

