POMET-opetusryhmän kokous 3/2002
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Ma 4.3.2002 klo 9.30 – 10.24
PR135 eli saunakabinetti
Jouko Härkki
Timo Paananen
Elina Olenius
Esa Virtanen
Mikko Angerman
Virpi Leinonen
Eetu Heikkinen (puh.joht.) Jyrki Heino (siht.)

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30
2. Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin siirtämällä kohta 6 PYOMET-kurssien opiskelijapalaute
seuraavaan kokoukseen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, jolloin toimenpiteitä vaatineista kohdista
keskusteltiin
4. Lyhyt tilannekatsaus
- Elina Olenius lähtee tekemään ORC:lle D-työtään, jolloin osallistuminen opetusryhmän toimintaan ei ole enää mahdollista. Elina kysyy omalta kurssiltaan, että löytyykö
halukasta jatkaa kurssin edustajaksi
5. Osaston POK-työryhmän aikaansaannosten lyhyt tietoisku
- Jouko Härkki kertoi POK-toiminnasta
o osaston tenttejä varten laadittu kirjelmä sekä valvoville assistenteille että
opiskelijoille koskien mahdollista epärehellistä tiedonhankintaa tenttitilaisuuden aikana
o Osastolle ollaan laatimassa opetuksen strategiaa, jonka seuraavassa osastoneuvoston kokouksessa esitettävä luonnos on liitteellä (pyoopetusstrategia.doc)
6. Laskuharjoitukset prosessimetallurgian kursseissa
- keskusteltiin alustavasti laskuharjoituksista ja niiden kehittämisestä, päällekkäisyydestä muiden kurssien kanssa sekä siitä, onko ne kurssikohtaisesti jaettu oikein.
- Päätettiin perustaa työryhmä (Heikkinen, Härkki ja Heino), jonka kokoonkutsujaksi valittiin Heikkinen. Muita asianomaisia kuullaan vapaamuotoisesti.
Virpi Leinonen tiedustelee omalta kurssiltaan vapaaehtoista opiskelijaedustajaa työryhmään.

7. Muut esille otettavat asiat.
- Virpi Leinonen on III vsk:n edustaja POMET-opetustyöryhmässä. Hänelle toimitetaan
edelliset sekä viimeisimmät pöytäkirjat että kunkin kokouksen pöytäkirja paperiversiona POMET-opiskelijoiden postilokeroon.
- Timo Paananen poistuu beanchmarking-ryhmän vetäjän tehtävästä. Jouko Härkki
yrittää löytää hänelle seuraajan, jota Timo lupautui ohjastamaan
- Metallurgiset prosessit –kurssista on olemassa alustava englanninkielinen materiaali,
jota voidaan käyttää tentissä. Materiaalia kehitetään koko ajan.
- Kaisu Kallio vastaa lukujärjestyksen tekemisestä; jos siihen halua muutoksia tai lisäyksiä, niin hänelle tieto.
- Uuden opinto-oppaan teko alkaa olla loppusuoralla. Tavoitteena on, että uudet ja
korjatut opintojaksokuvaukset uutta opinto-opasta 2002-2004 lähetetään Sirpa Nelolle maaliskuun loppuun mennessä, jotta hän pääsee muuttamaan ne TTK:n vaatimaan formaattiin ja toimittamaan edelleen tiedekuntaan. Jouko on opintojaksokuvaukset saanut ja sihteeri toimittaa Mikolle sekä Eetulle heidän kurssiensa kuvaukset tarkastettavaksi.
- Sekä Mikko Angerman että Jouko Härkki poistuivat kesken kokouksesta.
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
- seuraava kokous ke 3.4.2002 klo 10.00 – 11.30. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
9. Kokouksen päättäminen.
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24

