PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 6/2004
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

16.8.2004 klo 9.30 – 11.00
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti (PR135)
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Timo Paananen (siht)
Esa Virtanen

(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Lisättiin esityslistan kohtaan 4 (”Tilannekatsaus laboratorion järjestämään opetukseen lukuvuonna 2004”) keskusteltavaksi/päätettäväksi tenttien 2004 järjestäminen
Hyväksyttiin esityslista ilman muita muutoksia
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 5/2004 kokouksen pöytäkirja
4. Tilannekatsaus laboratorion järjestämään opetukseen lukuvuonna 2004
T: Pyrometallurgisten prosessien teoria ok.
T: Prosessimetallurgian harjoitustyöt ok.
K: Metallurgiset prosessit:
- Laskuharjoitusten pitäjää ollaan edelleen hakemassa.
- Järjestettävästä ekskursiosta aikoi ensimmäisen kontaktin ottaa JHä
K: Metallurginen termodynamiikka:
- Laskarien pitäjää ei vielä ole (alkavat III periodilla)
K: Metallurgisen teollisuuden prosessien ympäristökuormituksen hallinta:
- EPHe kertoi suunnitelmissa/tekeillä olevan kurssin sisällön lyhyesti
- Kurssi III periodilla ja luentorunko saataneen valmiiksi siihen mennessä (EPHe, JHe, TFa, TPa)
K: Valu ja jähmettyminen:
- JHä aikoi ottaa yhteyttä Tornioon ja kysyä kurssin luennoinnista (III periodilla)
P: Päätettiin, että vuoden 2004 tentit hoidetaan seuraavasti:
- Metallurgiset prosessit
TPa
- Metallurginen termodynamiikka
EPHe
- Pyrometallurgisten prosessien teoria
EPHe
- Valu- ja jähmettyminen
Luennoitsija Torniosta

- Terästeollisuuden tulevaisuuden haasteet
tarvittaessa MLu/JHä
- Korkealämpötilapros. rak. mat.
JHä
- Metall. teoll. pros. ymp. hallinta
Kurssin vetäjä
P: Paljonko on käytettävissä varoja opetukseen syksyllä 2004 (tuntiopettajat, ex cut,
jne.)?
- Selvitetään seuraavassa lab. johtoryhmän kokouksessa 23.8. Asia tulee tietoon viimeistään PLO 7/2004 kokouksessa
T: Vuoden 2005 alussa PLO:ssa keskitytään pohtimaan tutkintouudistuksen asettamia
vaatimuksia PYOMETin kurssien sisällön/materiaalin/toteutuksen/jne. uudistamiseksi.
5. Osaston kuulumisia
- POK (JHä/EPHe) - kokoontunut 25.5. / seuraava kokous 14.9.
T: Laatuyksikköpäivä 17.8. klo 9-12
T: Palautepäivä 27.10. klo 12-16
T: Tiina Husu ja Riikka Viitala hyvä opettaja ja opiskelija
- Osastoneuvosto (JHä/EVi)
T: seuraava kokous 30.8.
- 2-vaiheisen tutkinnon koordinaatioryhmä (EPHe)
T: kokoontunut 19.5. / seuraava kokous 18.8.
K: Kieltenopetuksen integrointi tiiviimmin osaston omaan opetukseen
K: Kaksivaiheista tutkintoa varten on karsittava kursseja: PYOMETin osuus todennäköisesti yhden kurssin osalta
T: Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista - luonnos 25.5.2004
http://ntsat.oulu.fi/o/l_5/asetusluonnos250504muutosmerkinnoin.pdf
T: Ryhmän rakenne ja toimintatapa muuttuvat: vaikutuksista PYOMETin opetukseen seuraavassa kokouksessa
6. Opetuksen osuus laboratorion uudessa strategiassa (EVi ja EPHe)
K: Keskusteltiin opetuksen osuudesta uudessa strategiassa ja sovittiin, että 18.8. pidettävässä kokouksessa se käydään vielä läpi, jonka jälkeen EPHe kirjoittaa sen puhtaaksi
7. PYOMETin osuus PYOn www-sivuilla (EPHe)
T: Jos on kommentoitavaa (http://pyo.oulu.fi/index.php?90), kommentit Milla Virtaselle
(mivirtan@cc.oulu.fi)
K: PYOMET-opintosuunnan esittely (http://pyo.oulu.fi/index.php?136):
- todettiin, että esittely vastaa lievin painotuseroin käsitystämme opintosuunnastamme
8. Diplomityön aloitus (EPHe)
K: Keskusteltiin aiheen, tavoitteiden, aikataulujen yms. selkeytyksestä työn tekijälle, valvojalle ja ohjaajalle.
- todettiin, että DI-työn suunnittelu ennen sen antamista tekijälleen tulisi tehdä
riittävän huolellisesti
- Aiheesta järjestetään palaveri (TFa kutsuu)
9. Muut esille tulevat asiat:
T: Opiskelijajäsen Virpi Leinonen jättäytyi pois opetusryhmästä valmistuttuaan

10. Seuraavan kokouksen ajankohta
- Seuraava kokous (7/2004) (sovittiin kokouksen jälkeen) on 20.9.2004 klo 9.30 11.00 salissa PR135 eli saunakabinetissa. (varattu 9.00 – 11.30)
11. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.
Jakelu
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Topi Ikäheimonen
Matti Luomala
Hannu Makkonen
Timo Paananen
Ilkka Rainto
Esa Virtanen

