PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 7/2006
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

29.11.2006 klo 14.30 – 16.00
PR135
Timo Fabritius (tuli paikalle kohdan 6 käsittelyn aikana)
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Timo Paananen (siht)

(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.36
2. Sihteerin valinta
(P)
• Siirrettiin seuraavaan kokoukseen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
(P)
• Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia
4. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen
(P)
• Hyväksyttiin 6/2006 pöytäkirja
5. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen
(T/K)
• Metallurgiset prosessit –kurssi luennoitu viimeisen kerran, tenttejä järjestetään alustavasti 4, jonka jälkeen katsotaan tilanne
• Sulaminen ja jähmettyminen –kurssin vetäjä päätetään ennen joulua
- Seuraavassa kokouksessa tarkastetaan opetuksen ”aukot” ja tehdään päätöksiä
- Kutsutaan TIk kokoukseen ja määritetään hänen roolinsa opetuksessa
• Kiinteän materiaalin rakenne kurssin opintomateriaali
- Määritellään opetuksen em. kanssa samassa yhteydessä
6. Tilannekatsaus osastolla
(T /K)
• Osastoneuvosto (JHä ja TPa) http://pyo.oulu.fi/index.php?102
- Käsiteltiin englannin kielistä opetusta osastolla
- Kevään kokouspäivämäärät: ma 15.1., ma 12.2., ma 12.3., ti 10.4., ma
7.5., ma 28.5. Kokousajankohta klo 13.15 salissa PR115
• POK (EPHe) http://pyo.oulu.fi/index.php?239
- ABI-päivillä kaivattiin vesimallikonvertteria
- Osastoneuvoston hyväksyttäväksi uudet kurssien hyväksilukulistat.
•

JOPOK (TFa) http://pyo.oulu.fi/index.php?245

- Osaston neuvostolle esitellään (esitetty 4.12.) Jenon kyselyn (Jatkoopiskelijoille) perusteella tehty lausunto.
7. Omaopettajatoiminta (T)
• Kandintyöohjeet hyväksytty osastoneuvostossa
8. Opettajan roolit oppimisen edistäjänä ja arvioijana – Ristiriita? (K)
• Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin järjestää keväällä aivoriihi. Ajankohdasta sovitaan
myöhemmin
9. Opetuksen SWOT
• Pidetään opetuksen teemapäivä, johon valmistaudutaan tekemällä SWOTia
• Keskusteltiin asiasta ja siihen paneudutaan keväällä 2007
10. Muut esille tulevat asiat (T)
• Muistutettiin kevään tenttilistojen tarkistamisesta!
• Keskusteltiin metallurgiaan suuntautuneiden opiskelijoiden listasta, jota on ylläpidetty netissä. Tämän jälkeen laitetaan sinne tuotantotekniikan lista, koska metallurgiaan
ei enää suuntauduta.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta 18.12. klo 14.00 – 16.00 joulutorttujen kera ja liekö glögistäkin ollut puhetta
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53
Jakelu:
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Lauri Halonen
Timo Haimi
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Matti Luomala
Timo Paananen

