PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 6/2006
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

11.10.2006 klo 14.30 – 16.00
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 14.30
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
(P)
• Lisättiin esityslistaan kohdaksi 8 opetuksen henkilöstöasiat
• Hyväksyttiin esityslista ilman muita muutoksia
3. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
(P)
• Hyväksyttiin 5/2006 pöytäkirja
4. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen
(T/K)
• Kursseja parhaillaan menossa ja muut järjestelyt OK
• Sulaminen ja jähmettyminen –kurssi on siirretty syksyltä (III periodi) keväälle 2007
(V periodi)
• Ilmoitustaulu:
- Lappuihin saapumispäivämäärä ja ”saa poistaa” –päivämäärä
- Opetushenkilökunta huolehtii käytävän metallurgian ilmoitustaulusta (EPHe
ja TPa)
5. Tilannekatsaus osastolla
(T /K)
• Osastoneuvosto (JHä) http://pyo.oulu.fi/index.php?102
- Viimeinen suuntautumispäivä 16.10.
- Palautepäivä 3 vsk.laisille 1.11. klo 14 (siirretty myöhemmäksi opiskelijoiden
reissun vuoksi)
• POK (EPHe) http://pyo.oulu.fi/index.php?239
- opiskelija info met. labran osalta 11.10.2006
- ABI-päivät 15.-16.11.2006, opiskelijoiden kierrättäminen klo 10 ja 13 osaston infotilaisuudesta
• TFa voi olla toisena päivänä kierrättäjä, toinen vielä puuttuu
• Tarkemmat tiedot aiheesta seur. POKista

•

- Opinto-oppaan englannin kielinen käännös supistetaan siten, että vain ne
kurssit, jotka on mahdollista suorittaa englanniksi tulee uusittuun oppaaseen
(ei kaikki)
JOPOK (TFa) http://pyo.oulu.fi/index.php?245
- Seur. kokous 20.10. klo 14-16 (siirretty myöh. 7.11. ja siirretty edelleen
21.11. klo 14-16)
- Teollisuuden edustajia pyydetään JOPOKiin. Meiltä pyydetty Kyösti Heinästä,
ja hän on lupautunut tehtävään.

6. Omaopettajakokous oli 28.9.2006, jossa sovittu yhteisistä pelisäännöistä (EPHe) (T)
• Syntyneestä muistiosta on laadittu kandidaationtyön ohje, joka on mennyt osastonjohtajalle hyväksyttäväksi yleiseksi ohjeeksi (myöh. myös osastoneuvostoon)
7. Opiskelijoiden mielipide stipendeillä teetettäviin diplomitöihin (opiskelijat)
(K)
• ei opiskelijoita PLO:n kokouksessa, joten asia jäi käsittelemättä (siirretään seuraavaan kokoukseen)
8. Opetuksen henkilöstöasiat (K /P)
• Keskusteltiin opettajien sijaisjärjestelmän kehittämisestä ja toimintatavasta ja päätettiin käsitellä jokainen tapaus kerrallaan
• TPan opetushommien vähentäminen tilapäisesti
o Sulaminen ja jähmettyminen kurssin vetovastuu siirtyy pois
o JOPOKista tilapäisesti pois
o PLO:n sihteerin tehtävät pois
o Jäljelle jäävät opetustehtävät:
 Prosessitekniikan perusta -kurssin luennot
 Hapettuminen ja pelkistyminen kurssin veto ja luennointi
 Metallurgiset prosessit –kurssin veto ja luennointi loppuun sekä loppujen tenttien järjestäminen ja korjaaminen.
o Prosessitekniikan perustakurssin luentopäiväkirjat tarkistetaan porukalla TFa,
EPHe ja TPa
• Vierailvien luennoitsijoiden (esim. tutkijoiden) luentopalkkiot, joita tullaan käyttämään jatkossa:
o Teekkari 35 €/luentotunti valmisteluineen
o DI/FM/TL/FL/TkT/FT kandikurssin luennosta 50 €/luentotunti valmisteluineen
o DI/FM/TL/FL/TkT/FT syventävän kurssin luennosta 70 €/luentotunti valmisteluineen
9. Muut esille tulevat asiat
• JOPOKiin ei ole vielä viety TkT stipdendi/palkinto ehdotusta (säätiöajatus)
• Käytännöksi: kokoukseen tulevat asiat 2 viikkoa ennen kokousta vietäväksi esityslistaan eli EPHe:lle
10. Seuraavan kokouksen ajankohta 21.11. 14.15 – 16.00 ja sitä seuraava 18.12. klo 14.00 joulutorttujen kera

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11
Jakelu:
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Lauri Halonen
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Matti Luomala
Timo Paananen

