PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 5/2004
Aika:
Paikka:
Läsnä:

5.5.2004 klo 11.30 – 14.00
Aularavintola/Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti (PR135)
Eetu Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Matti Luomala
Timo Paananen (siht)
Esa Virtanen

0. Lounas Aularavintolassa 11.30 – 12.05
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisättiin esityslistaan uudeksi kohdaksi (7.) Terästeollisuuden tulevaisuuden haasteet
–kurssin palautteen käsittely
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 4/2004 kokouksen pöytäkirja
4. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen syksyllä 2004
Todettiin, että vuoden päästä tulevan tutkintouudistuksen vuoksi syksyn 2004 kursseihin ei kannata tehdä suuria muutoksia/uudistuksia
Opettajatilanne kursseittain:
o Metallurgiset prosessit:
Luennointi TPa
Laskuharjoitusten vetäjä ei ole vielä tiedossa
o Metallurginen termodynamiikka:
Luennointi EPHe
Laskuharjoitusten vetäjä vielä avoinna (mahdollisesti TIk)
o Valu ja jähmettyminen:
Luennointi todennäköisesti Torniolaisten vetämänä
Otetaan uudelleen esille alkusyksystä 2004
o Pyrometallurgisten prosessien jatko ja harjoitustyöt:
Luennointi EPHe
Harjoitustyöt EVi
 TODETTIIN, ETTÄ OPETUSJÄRJESTELYT SYKSYKSI KOHTALAISEN HYVIN
JÄRJESTYMÄSSÄ

5. Osaston kuulumisia
POK kokoontui 27.4. ja oli noussut esille seuraavia asioita (JHä):
o TYTin tilanne on riippuvainen tällä hetkellä osaston johtajan toimenpiteistä
o Orientaatioviikko järjestetään ensi syksynä uusille opiskelijoille
o Graafiset laskimet sallitaan 1.6. alkaen. Laskimet, joissa on aakkosellinen
näppäimistö, eivät ole kuitenkaan sallittuja.
o Palautepäivä 27.10. klo 12. Nimetty työryhmä valmistellee ko. päiväksi ohjelman.
o Hyvän opiskelijan ja opettajan palkinto jaetaan palautepäivänä. Kandidaatit
on jaettu opettajille sähköpostilla ja heitä voi äänestää 16.5. asti.
o Keskustelua opintosuuntainfon palautteesta. Sitä käsitellään vielä uudelleen
kiltojen edustajien ollessa mukana.
o Osaston johtaja informoi säästötoimenpiteistä 24.5. klo 9.15 salissa L7
o Osasto järjestää kesällä 2004 POK-toiminnan ”Benchmarkauksen” muiden
osastojen kanssa
Osastoneuvosto (JHä):
o Opintoasiat
o Laskinohjesääntö
o Periodijaon hyväksyntä
o Syyskokouksia 4 kpl
o Timo Nordman valittiin TYTin assistentiksi
o Keskustelua alumnitoiminnasta
o Tytin asemasta osaston johtajan kirjelmä
2-vaiheisen tutkinnon koordinaatioryhmä (EPHe):
o Perustettiin 7 työryhmää:
 Mallintaminen
 Virtaustekniikka
 Termodynamiikka
 Ympäristötekniikka
 Tuotantotalous
 Luonnontieteet
 Kielten opetus
o Seuraava kokous 19.5.
o Keskusteltiin opiskelijoiden helpommasta liikkuvuudesta korkeakoulusta toiseen tekniikan kandidaatti –vaiheen jälkeen
o aiheesta LISÄTIETOA LIITTEISSÄ
JOPOKista ei uutta tietoa
6. Opetuksen osuus laboratorion uudessa strategiassa (EVi ja EPHe)

EVi esitteli stategian laadintaryhmän toimintaa ja laboratorion uutta strategiahahmotelmaa. Ryhmä on jaettu kahteen eri osaan:
1. Viisihenkinen ryhmä, jonka tehtävänä on määrittää laboratorion sisäisen strategia (EVi, EPHe, OMa, RMa, PTa)
2. Kaksihenkinen ryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa laboratorion ulkopuolista tilannetta ja sen vaikutusta laboratorion strategiaan (TFa,
JHä)
EPHe esitti ensimmäisessä kokouksessa laaditun strategiamallin ja keskusteltiin opetuksen osuudesta strategiamallissa.
7. Kurssipalaute (MLu)
MLu esitti Terästeollisuuden tulevaisuuden haasteet -kurssi palautteet ja niistä vedetyt johtopäätökset (toimitetaan liitteenä myöhemmin).
8. Muut esille tulevat asiat
EPHe toi esiin opetuksen saamaa palautetta laboratorioilta sekä yliopiston johdon ja
opetusministeriön välisistä tulosneuvotteluista:
o Osaston opetus sai positiivista palautetta opetuksen kehitystyöstä, koulutuksen
laatuyksikkö statuksesta ja opintoaikojen lyhenemisestä.
o Kehitettävää on edelleen valmistuvuudessa
Akateeminen HOPS-kurssi opettajille alk. 18.5.2004 klo 9.00 – 16.00 (2+2 ov). Tarkemmin asiasta osoitteessa:

http://www.oulu.fi/suurijakelu/2004/4/opintosuunnitelma.htm
Englanninkielen opettaja pyysivät alaan liittyviä linkkejä, joista tarkemmin liitteenä
olevassa sähköpostiviestissä. EPHe on lähettänyt sinne jo muutaman linkin.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous (6/2004) on 16.8.2004 klo 9.30 - 11.00 salissa PR135 eli saunakabinetissa. (varattu 9.00 – 11.30)
10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.24.
Jakelu
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino

Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Virpi Leinonen
Matti Luomala
Hannu Makkonen
Timo Paananen
Ilkka Rainto
Esa Virtanen

