POMET-opetusryhmän kokous 6/2002
Aika:
Paikka:
Läsnä:

10.10.02 klo 09.36 – 10.54
PR135 eli prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti
Jyrki Heino (pj ja siht)
Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Virpi Leinonen
Timo Paananen
Esa Virtanen

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.36
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- Lisättiin kohtaan Lyhyt tilannekatsaus: Fysikaalisen kemian 1.5 ov viimeinen tentti ja
siitä ilmoittaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
- D-työ- ja lis.työ- seminaarit tästä eteenpäin tiedoksi myös IV ja V vuosikurssin opiskelijoille. Timo Paananen hoitaa IV vuosikurssin varsinaisten
PYOMET-opiskelijoiden ja sivuaineopiskelijoiden yhteystiedot Berithille ja
Jyrki V vuosikurssin vastaavat. Jahka III vsk:n opiskelijat selviävät samaan tiedottamista tultaneen harrastamaan myös heidän kohdaltaan.
4. Lyhyt tilannekatsaus
- Eteneekö bench marking
o Nihkeästi on edennyt, mutta etenee kuitenkin. Ongelmat ovat olleet Ruotsin
puolella, mutta nekin selviämässä. Ovat kuitenkin tulossa tänne ja alustava
päivämäärä on 14.-15.11.2002; Jouko tiedottaa tarkemmin, ken meiltä
osallistuu, jahka vierailu varmistuu.
o Timo laittaa sähköpostina kaikille PYOMET- opetusryhmän jäsenille
englanninkieliset täytetyt opettaja- ja opiskelijakaavakkeet
- Termodynamiikan laskurharjoitukset
o Topi hoitaa laskuharjoitukset ja työsuhde alkaa näillä näkymin 1.11.02. Työtehtävän ym. tarkempi sopiminen Eetun kanssa.
- Fysikaalisen kemian 1.5 ov viimeinen tentti ja siitä ilmoittaminen. Jouko selvittää
tai juttelee Sirpa Nelon kanssa asiasta.

5. Osaston POK-työryhmän aikaansaannosten lyhyt tietoisku
- Jouko Härkki kertoi POK-toiminnasta
o Palautepäivä ke 16.10.02 klo 12.15 alkaen luentosalissa L7
o tarkempi ohjelma netissä ja ilmoitustauluilla
http://www.oulu.fi/prene/netscapella/palautepaiva2000.html
o Abipäivät 14. – 15.11.02 ja ohjelma netissä
http://www.ttk.oulu.fi/ajankohtaista/abipaivat.html
o D-töiden tekemiseen sekä ohjaamiseen ollaan tekemässä ohjetta
o Osastoa olla hakemassa opetuksen laatuyksiköksi ja todettiin, että piirikunnalliselta tasolta olaan päästy valtakunnalliselle, mikä ei tietenkään tarkoita
sitä, että jäädään laakereilla lepäämään vaan paremminkin päinvastoin; aateluus velvoittaa entisestään kehittämään, missä opiskelijat ovatkin olleet hyvin
mukana rakentavan kriittisine kannanottoineen ja palautteineen.
o Osastoneuvostoon ollaan viety seur. asioita
 jatko-opintojen organisoiminen paremmin
 POKKI -nimen hyväksyminen osaston opetuksen kehittämistyöryhmälle viralliseksi nimeksi
 Opetusportfolion käyttö opetusviran täytössä
 henkilötietojen esittäminen siten, ettei jatkossa julkisessa ilmoittamisessa (esim. tentin suorittaminen) saa olla kuin yksi seuraavista: nimi,
opiskelijanumero tai SOTU.
- Prosessimetallurgian laboratorion edustajat POKIssa
o Jouko jatkaa puheenjohtajana ja Eetu edustajana sekä Topi vaihtaa opiskelijamandaatin PYOMET-mandaatiksi.
6. PYOMET -opiskelijamääräkysymys
- Asiasta keskusteltiin vilkkaasti
- Sivuaineopiskelijoiden määrää pyritään lisäämään paremmalla laboratorioiden eli
opintosuuntien välisellä yhteistyöllä
- Muuten tulevaisuuden työntekijöiden tarve on isommassa kädessä eli riippuu metallurgian alan yritysten tarpeesta. Toisaalta hyvä pohjakoulutus mahdollistaa myös
muille aloille sijoittumisen, kuten on käynytkin
- Keskustelu asiasta jatkukoon, mutta tärkeintä lienee meidän kannaltamme, että
olemme hyvin opiskelijoiden odotuksiin vastaava opetusyksikkö

7. Muut esille otettavat asiat.
- Riina Halmeenpää D-työ esittely 5.11.2002 klo 9.30. Tarkempi tiedottaminen myöhemmin kohdassa 3 sovitun menettelytavan mukaan
- Metallurgiset prosessit –kurssin tutustumismatkan Rautaruukille Raaheen ti 22.10.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
- Seuraava kokous pidetään ti 5.11.02 klo 14.00 - 16.00 salissa PR135 eli osaston
saunakabinetissa
9. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54, minkä sihteeri kirjasi ylös.

Jakelu
Mikko Angerman
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Virpi Leinonen
Timo Paananen
Janne Palosaari
Esa Virtanen

