PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 2/2008
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika:
Paikka:
Läsnä:

27.02.2008 klo 09.30 – 11.00
PR135
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Tarja Torvikoski
Sakari Tuomikoski (siht.)
(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)

1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.30
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
(P)
• Hyväksyttiin esityslista ilman muutoksia
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
(P)
• Hyväksyttiin 01/2008 pöytäkirja
4. Tilannekatsaus osastolla
(T/K)
• Osastoneuvosto (Jhä ja TPa) http://pyo.oulu.fi/index.php?298
- 11.2: PYOMET-laboratorion opiskelijoista Arto Rousu ja Päivi Suikkanen
valmistumassa todennäköisesti 10.3 pidettävässä kokouksessa.
• POK (EPHe) http://pyo.oulu.fi/index.php?239
- 29.1: Keskustelua opetuksen visiosta: Opetuksen, työelämän ja tutkimuksen
yhdistäminen yhteisiä työkaluja käyttäen.
- 26.2: Kaikista kursseista ei vieläkään kerätä palautetta.
- 6. kuudennen periodin ajoitus koettu hankalaksi.
• JOPOK (TFa) http://pyo.oulu.fi/index.php?245
- JOPOKIN varapuheenjohtajan tehtävästä kiertäva. Seuraava kokous 14.3.2008
• Muuta: vuosikurssitapaamiset
- Killanhallituksen vierailusta PYOMETilla tulevaisuudesta jokavuotinen.
- Killoilta kerätään kesätenttiehdotuksia.
- Vuosikurssitapaamisissa nousi esiin kursseja, joiden suorittaminen on tuottanut
vaikeuksia.
5. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen
(T/K/P)
• Opetusvirat ja niiden täyttö
- Kevään 2008 opetusvirat on täytetty.
- TPa: viralle ei voi vielä tehdä mitään 4 kk:n virka-ajan takia, jatkosta neuvoteltu
Arto Rousun kanssa.
- Hannu Suopajärvi uudistaa KIMARA -materiaalin.
• Opintosuuntainfotilaisuus
- Järjestetään laboratorion kahvihuoneessa 12.03 alkaen klo 16.00
6. Kurssipalautteet
(T/K)
• Metallurgian harjoitustyöt, TFa
- Opiskelijoita 17 joista 13 antoi palautteen.
- Kurssi onnistui hyvin, teollisuuden puolelta hyvä panostus
- Tulevaisuudessa mahdollisuus muutaman luennon järjestämiseen, ko.
harjoitustyöaiheeseen liittyen.
- Kooste kurssipalautteesta sähköpostin liitteellä
7. Muuta esille tulevat asiat
(T/K)

-

Materia08 –messut Helsingissä huhtikuussa viikolla 16. Messujen yhteydessä
järjestettävään opiskelijatapahtumaan varattu paikka 7:lle metallurgian
opiskelijoille, kutsut opiskelijoille lähetetty. PYOMET-laboratoriolla vahva edustus
messuilla.
- JOPOK hakee tekniikan edistämisrahastolta apurahaa liittyen kansainvälisen
jatkokoulutuksen järjestämiseen osastolla.
7. Seuraavan kokouksen ajankohta
(P)
- Seuraava kokous pidetään ti 22.4.2008 klo 9.30 -12.00 (PR135)
8. Kokouksen päättäminen
-

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.53

Jakelu:
Mikko Angerman
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen
Jyrki Heino
Jouko Härkki
Timo Paananen
Tarja Torvikoski
Sakari Tuomikoski

