PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 5/2006
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

7.6.2006 klo 14.00 – 16.00
PR135
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Timo Paananen (siht)

(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.01
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
(P)
• Hyväksyttiin esityslista
3. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
(P)
• Hyväksyttiin 4/2006 pöytäkirja
4. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen
(K /P)
• Syksy 2006
- Metallurgisten prosessien laskarin pitäjäksi kysytty Lauri Halosta, muttei vielä ole varmistunut
- Hapettuminnen ja pelkistyminen
- Sulaminen ja jähmettyminen (kysytään Louhenkilpeä tai Miettistä yhdeksi
luentokerraksi)
- Termodynamiikat (Hydro ja Pyro)
- Termodynaamiset tasapainot 2 vsk:lle
• TIk avustaa harjoituksissa
• Sisältö lähellä metallurgisten prosessien laskareita
• Jos NIMP menee läpi/tulee rahoitus Æ TIk pitää termodyn.
kurssin
- Harjoitustyökurssi (selvittämättä)
5. Opetuksen budjetti lukuvuodelle 2006 – 2007
(K / P)
• TPa esitteli opetusbudjetin
• Ehdotetaan 10000 euron summaa johtoryhmässä (liite 1)
• Sovittiin toimintatavaksi budjetin laatiminen aina keväällä
6. Tilannekatsaus osastolla
(T /K)
• Osastoneuvosto (JHä) http://pyo.oulu.fi/index.php?102
- J Heinon vastaväittäjät nimetty
• POK (EPHe) http://pyo.oulu.fi/index.php?239
- vastaa opetuksen laatuasioista

•

JOPOK (TPa) http://pyo.oulu.fi/index.php?245
- (Valtakunnallinen) Tutkijan Ura -rapotti valmistunut
- Keskusteltiin JOPOKiin syksyllä vietäväksi ehdotukseksi perustaa osastolle
säätiö, jolla mahdollista myöntää valmistuville/-neille tohtoreille stipendejä.

7. NIMP – tilanne
(T /K)
• EPHe esitteli
8. Kurssipalautteet + Keskustelua uusista toteutustavoista/sisällöistä (EPHe)
(T /K)
• Metallurginen termodynamiikka
- Pyrometallurgisten liuosten termodynamiikka (liite 1)
- Hydrometallurgisten liuosten termodynamiikka (liite 1)
• Prosessitekniikan perusta (liite 2)
- Julkaistu myös raportti:
http://ntsat.oulu.fi/Henkilokunta/jaako/Julkaisut/Report320.pdf)
9. Muut esille tulevat asiat
• EPHe elokuussa Pedaforum-päiville
10. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.13
12. Opetuksen kehityksen ideointi
• Sihteeri poistui kokouksesta kokouksen päättämisen jälkeen sillä edellisessä kokouksessa asiat oli jo kertaalleen keskusteltu eikä sihteeri kokenut tuovansa lisäarvoa läsnäolollaan jatkokokouksessa.
13. Kokouksen päättäminen ihan oikeasti
• Sihteeri ei tiedä milloin kokous on ihan oikeasti päättynyt
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