POMET-opetusryhmän kokous 4/2002
Aika:
Paikka:
Läsnä:

Ke 10.4.2002 klo 10.00 – 11.07
PR135 eli saunakabinetti
Jouko Härkki
Timo Paananen
Virpi Leinonen
Janne Palosaari
Eetu Heikkinen (puh.joht.) Jyrki Heino (siht.)

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00
2. Esityslistan hyväksyminen
- esityslista hyväksyttiin ottamalla huomioon Mikko Angermannin mahdollinen myöhempi saapuminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
- hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- toimenpiteitä vaatineista kohdista todettiin, että Jouko Härkki yrittää etsiä Timo Paanasen korvaajaa beanchmarking-yhdyshenkilöksi vastaten itse siihen asti ko. tehtävästä; kiirusta ei henkilön löytymiselle ole, koska KTH:n puolella asia ei ole edennyt
niin kuin POMET-labrassa.
- laskuharjoitustyöryhmään tulee opiskelijaedustajaksi Virpi Leinonen
4. Lyhyt tilannekatsaus
- Pyron kurssin seminaariaineista keskusteltiin; Jouko vastaa niiden löytymisestä, mutta halusi ehdotuksia
5. Osaston POK-työryhmän aikaansaannosten lyhyt tietoisku
- Jouko Härkki kertoi POK-toiminnasta
o edellinen kokous oli peruutettu
o osaston opetusstrategia etenee sektoreittain ja tarkoitus saada esiteltäväksi
kevään viimeiseen osastoneuvoston kokoukseen
o painopiste on tällä hetkellä uuden opinto-oppaan tekemisessä
6. PYOMET-kursseista saatu opiskelijapalaute
- Metallurginen termodynamiikka
o kirjallinen yhteenveto toimitetaan myöhemmin, jahka kaikki palautteet on
saatu ja käsitelty
- Korkealämpötilaprosessien rakennemateriaalit
o kirjallinen yhteenveto liitteellä tulikivi.doc
- Terästeollisuuden tulevaisuuden haasteet (+ kurssinpito vuonna 2003)

o

Palaute ja mahdollinen vuoden 2003 kurssin pitäjä käsitellään seuraavassa opetusryhmän kokouksessa

7. Muut esille otettavat asiat.
- Opetuksen osuus annuaalissa
o Eetu kertoi lyhyesti opetuksen osuudesta vuosikertomuksessa; se on esitetty
liitteillä opetus.doc ja opetuskuva.doc
- Uuden BM-vetäjän tilanteesta keskusteltiin jo kohdassa 3
- Tiedotettiin 4 vsk:n opiskelija-excusta, jossa Eetu on labran edustajana mukana,
minkä lisäksi Jyrki vierailee myös kohteessa, koska näin hyvä tilaisuus ilmeni
- Laskuharjoitusten kehittämisryhmän 1. tapaamisaika sovitaan mahdollisimman nopeasti
8. Seuraavan kokouksen ajankohta
- seuraava kokous to 29.8.2002 klo 9.15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
9. Kokouksen päättäminen.
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07

Jakelu
Mikko Angerman
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jyrki Heino (siht)
Jouko Härkki
Virpi Leinonen
Jani Mäenpää
Timo Paananen
Janne Palosaari
Esa Virtanen

