PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 3/2004
Aika:
Paikka:
Läsnä:

16.3.2004 klo 9.30 – 11.00
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti (PR135)
Timo Haimi
Eetu Heikkinen (pj)
Topi Ikäheimonen
Timo Paananen (siht)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.40
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista seuraavin lisäyksin:
Kohta 3:
PLO 1/2004 pöytäkirjan hyväksyminen
Kohta 4:
Kirjallisuustyön aiheita
Kohta 5:
Opinto-opas 2004-2005
Kohta 8:
Kurssikirjat
Opetussuunnitelmatyökoulutus
Kysely aktiivisista materiaaleista
3. Pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin 1/2004 kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen eli 2/2004 kokouksen pöytäkirja
4. Lyhyt tilannekatsaus laboratorion opetukseen
Osaston yhteinen opintosuuntainfo järjestettänee 19.4. toisen vuosikurssin opiskelijoille. Laboratorion puolesta infossa esiintyjästä EPHe keskustelee JHän kanssa.
Todettiin, että luennoitsijat kevään kursseille ovat mitä ilmeisemmin selvillä. (Pienen
osallistujamäärän vuoksi täyttä varmuutta asiaan ei saatu.)
Kirjallisuustyöaiheista
o Netissä olevat kirjallisuustöiden aiheet päivitetään
o EPHe muokkaa kyselyn laboratorion henkilökunnalle, jonka perusteella kartoitetaan sopivia kirjallisuustyöaiheita
5. Osaston kuulumisia
Muistutus tenttiohjesäännöstä ja opetusryhmän kannanotto laskinten käytöstä
o Prosessimetallurgian laboratorion järjestämien kurssien puolesta graafisten
laskimien käyttö voidaan sallia
o onko osaston tentinvalvojalla mahdollisuutta valvoa kymmenien erilaisten laskimien muistien tyhjentämistä?

Tulisiko kaikkien kaavojen ulkoa opettelu jättää pois/ne annettaisiin tentissä,
jolloin muistin tyhjentäminen ei olisi välttämätöntä?
Perehdyttämisviikko on tänä vuonna kolmipäiväinen (ke – pe), johtuen siitä että
1.9.2004 on keskiviikko ja tämän jälkeisellä viikolla alkaa opetus.
Opinto-oppaaseen ei laboratorion kurssien puolesta tule muutoksia
 EPHe tiedottaa asian Nelon Sirpalle
2-vaiheisen tutkinnon koordinaatioryhmän tiedote (EPHe):
o Ryhmä odottaa tiedekunnan päätöstä uudesta moduulimallista.
JOPOKista ei uutta tietoa
o

6. Kurssipalaute (TIk/EPHe)
Metallurgisen termodynamiikan palaute käydään läpi ensi kokouksessa (4/2004).
7. Esitehtävien antia Terästeollisuuden tulevaisuuden haasteet –kurssilta (MLu/EPHe)
EPHe esitteli kurssilla jaetun kysymyslapun ja opiskelijoiden vastaukset. Vastauksia
oli saatu 13:lta opiskelijalta.
8. Muut asiat
Opettaja voivat hakea esitäytetyt opiskelijatieto/suoritusilmoituslomakkeet omilla
tunnuksillaan netistä.
Todettiin, että OPM:n antamien ohjeiden mukaan opinnäytetöiden tulee olla
28.1.2004 alkaen julkisia
Kirjaston kurssikirjatilaukset lukuvuodeksi 2004-2005 tehdään piakkoin. Hankintaesityksiä voi tehdä internet-osoitteessa:

http://www.kirjasto.oulu.fi/kirjastoyksikot/pk/kurssikirjahankintalomake.html
o Todettiin, että ensi lukuvuotta varten kartoitusta ei ehditä tehdä, mutta keskusteltiin kurssikirjakartoituksen teettämisestä esim. kesätyönä.
Opetussuunnitelmatyökoulutus
o EPHe ja TPa osallistuvat 16.3.2004 (klo 11.00 - 15.30) opetuksen kehittämisyksikön järjestämään opetussuunnitelmatyökoulutukseen
Todettiin vastauksena Outi Söderbergin (TKK) kyselyyn, että laboratoriossa ei tutkita
eikä opeteta aktiivisten materiaalien valmistusta.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous (4/2004) on 15.4.2004 klo 9.30 salissa PR135 eli saunakabinetissa.
(varattu)
10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38.
Jakelu

Mikko Angerman
Timo Fabritius
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Virpi Leinonen
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