PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 4/2005
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

25.4.2005 klo 9.30 – 11.00
Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti (PR135)
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Timo Paananen (siht)

(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
3. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
(P)
Hyväksyttiin 4/2005 ja 5/2005 kokousten pöytäkirjat (5/2005 koskee virkistäytymiskokousta Koiteliin 2.6.2005. Pöytäkirjan saa halutessaan sihteeriltä.)
4. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen
Opetusryhmän kokoonpano
(P)
o päätettiin pitää ryhmä entisellään eli JHä, EPHe, TFa ja TPa opetushenkilökunnasta sekä opiskelijajäseniä yksi jokaista vuosikurssia kohden
o Jakelulistalta poistetaan Hannu Makkonen, Esa Virtanen
Syksyn kurssit (ks. liite 1, jossa on esitelty kurssien vastuuhlö:t ja kurssien luennoitsijat)
o Sovittiin Prosessitekniikan perusta –kurssin luentovuorot (liite 2)
(P)
o Hapettuminen ja pelkistyminen –kurssin luentosuunnitelma tehty ja vierailuluennot sovittu
(P)
o Metallurgiset prosessit –kurssin laskuharjoitusten vetäjä on vielä varmistumatta, mutta järjestynee. Jouko soittaa Tornion ekskursiosta (alustavat päivät 4.10., 5.10., 11.10. tai 12.10.).
(P)
o Metallurgian harjoitustyöt –kurssin työselostuksien deadline on noin 1 kk:n
päästä
(T)
o Sulaminen ja jähmettyminen –kurssin kurssimateriaalin teko jäi vielä avoimeksi eikä sen valmistumisen tälle vuodelle todettu olevan välttämätöntä
(T)
o Metallurgisen teollisuuden ympäristökuormitusten hallinta –kurssi järjestetään
tänä vuonna niin, että opiskelijat kuuntelevat Recycling day –päivien esitykset
ja tekevät niistä referaatin.
(T)

5. Tilannekatsaus osastolla
(T)
- Osastoneuvosto (JHä): (pöytäkirjat osoitteessa http://pyo.oulu.fi/index.php?102 )
- Syksyn ensimmäistä kokousta ei ole vielä ollut. Seuraava on Ma 29.8.2005
klo 13.15
- POK (JHä): (kokousmuistiot osoitteessa http://pyo.oulu.fi/index.php?239 )
- Seuraava kokous 22.8. ja sitä seuraava 27.9.
- Varsinainen kokoonpano nykyään 3 opettajaa ja 3 opiskelijajäsentä ja kokouspaikka kiertää laboratorioittain (avoin tilaisuus)
- JOPOK (TFa): (kokousmuistiot osoitteessa http://pyo.oulu.fi/index.php?245 )
- Kokous oli 17.8.2005
- JOPOK on kartoittanut jatko-opiskelijoiden suorittamia täydentävien opintojen kursseja
- Laatii internetiin kurssilistan/kirjalista, josta opiskelija voi valita suoritettavaksi jatko-opintoja
6. Uusi arvosteluasteikko
(T)
- on 1.8.2005 alkaen viisiportainen eli 1,2,3,4,5, joten plussat, miinukset ja puolikkaat
voidaan tästä lähtien unohtaa!
7. Erityisongelmat uusissa kursseissa ja niiden arvioinnissa
(K)
- keskusteltiin Pinnat –kurssilla esille tulleista opetustavan tuomista ongelmista
8. Muut esille tulevat asiat
- EPHe on kääntänyt powerpoint -esitelmän yksikköprosesseista englanniksi. Jos on
tarvetta, sen saa käyttöön
- Uudet opiskelijat syyskuun alusta
- EPHe on paikalla syyskuun aikana vain satunnaisesti (koulutuksessa)
- Päätettiin, että PLO:n välttelemät jatko-opintoihin liittyvät kehitysasiat otetaan käsiteltäväksi siltä osin, mitä JOPOKista tulee TFa:n mukana
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
(P)
- kokous 7/2005 on 6.10. klo 13.30 – 15.00 salissa PR135 (varattu)
10. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44.
Jakelu:
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Lauri Halonen
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Matti Luomala
Timo Paananen

