PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 6/2003
Aika:
Paikka:
Läsnä:

9.10.2003 klo 09.30 – 10.25
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti
Eetu Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Teemu Karhumaa
Virpi Leinonen
Timo Paananen (siht)
Ilkka Rainto

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
- Hyväksyttiin esityslista ilman lisäyksiä

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Lyhyt tilannekatsaus
- Metallurgiset prosessit ja Pyrometallurgisten prosessien teoria vauhdissa ja kursseihin liittyvät järjestelyt ovat kunnossa.
- Valu ja jähmettyminen kurssista sovittu (EPHe) Paava Hoolin kanssa ja järjestelyt
kunnossa
5. POK-tietoisku (JHä)
- Osaston opetuksen laatuyksikköhakemuksesta on olemassa raportti netissä
- Osaston rekrytointimateriaalin kokoaminen aloitettu ja sen vetäjänä toimii Ville Liisanantti
- Osaston palautepäivä on ke 22.10. klo 12.00. Prosessimetallurgian laboratoriosta toivotaan runsasta osanottoa!
- Abi-päivää koordinoi Sirpa Nelo
- Uusien tutkintoasetusten mukaisten opetussuunnitelmien valmistelu on siinä vaiheessa, että osasto antaa tiedekunnalle lausunnon asiasta 30.10.2003 mennessä.
Asia koskee uuden kaksivaiheisen tutkinnon suunnittelua prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla.
6. Materiaalitekniikan opinnot prosessimetallurgeille (JHä/EPHe)

Keskusteltiin keskiviikon 24.9.2003 kokouksen annista:
- Valinnaiskurssien kehittäminen, selkeyttäminen ja uudelleen suunnittelu jäi toistaiseksi materiaalitekniikan laboratorion vastuulle
- Todettiin, että valinnaismoduuleista olisi hyvä informoida opiskelijoita paremmin.
- Päätettiin järjestää lyhyt valinnaismoduuliesittely 3 vsk:n opiskelijoille omalla porukalla. Ajankohdaksi kaavailtiin marraskuun loppua. (TPa)
- Tarpeen vaatiessa voidaan järjestää myös infotilaisuus materiaalitekniikan valinnaismoduulin kursseista. Esittelijä tulisi tällöin mater. tekn. laboratoriosta
7. Anti suuntautumisinfosta 3. vuosikurssin opiskelijoille, Outokumpu-esittelystä sekä Ekskursiosta Tornion Avesta Polaritille (JHä/EPHe/TPa)
Prosessimetallurgian opintosuunnan esittelytilaisuus ti 30.9.2003:
- Opiskelijoita osallistui noin 20 ja palaute oli positiivista
Outokumpu Oyj:n esittelytilaisuus ke 8.10.2003:
- Suuntautuvien opiskelijoiden osanotto jäi hyvin vähäiseksi (puoli tusinaa), tosin vanhempia opiskelijoita oli paikalla enemmän
- Palaute opiskelijoilta pääosin positiivista
Metallurgisten prosessien ekskursio ke 1.10.2003:
- Osallistuneiden määrä jäi aika vähäiseksi (21)
- Palaute pääosin positiivista (lopullinen palaute saadaan varmaan kurssipalautteessa)
8. Muut esille tulevat asiat
Tiedotuksia:
- EPHe on esittämässä laboratorion opetussisältöä KPT:n professuurin alamäärittelyyn
liittyvässä työryhmässä. Jos Eetulle ei aika sovi, tilalle menee JHä tai TPa
- JHä on valmistelemassa osaston kompetenssimäärittelyä professorikyselyjen avulla.
Tavoitteena on saada aikaan osaston yhteinen strategia.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
- Seuraava kokous pidetään torstaina 6.11.2003 klo 09.30 - 11.00 salissa PR135 eli
osaston saunakabinetissa.
10. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.25.

Jakelu
Mikko Angerman
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