PYOMET-laboratorion opetuksen kehittämistyöryhmän (PLO) kokous 5/2008
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Aika: 28.10.2008 klo 09.30 – 11.00
Paikka: Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston saunakabinetti PR135
Läsnä:
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen (pj)
Jouko Härkki
Henna Pirttiaho (siht.)
Pekka Tanskanen
Tarja Torvikoski
Sakari Tuomikoski
(T = TIEDOKSI / K = KESKUSTELTAVAKSI / P = PÄÄTETTÄVÄKSI)
1. Kokouksen avaus
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.35
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (P)
• Päätettiin käsitellä ensimmäisenä KOTKA- selvitys ja sen tulokset, sillä Sakari Tuomikosken täytyi poistua
kokouksesta ennen sen päättymistä.
3. Edellisten kokouksien pöytäkirjojen hyväksyminen (P)
• Hyväksyttiin 4/2008 pöytäkirja.
4. KOTKA- selvitys ja sen tulokset (T/K)
• Vastausprosentti n. 50%.
• Tuloksista kävi ilmi, että opiskelijat oppivat käyttämään perusohjelmia (MS Officen yleisimmät työkalut,
kuten Excel, sekä mm. HSC- ohjelmisto ja CAD) parhaiten suurempien harjoitustöiden yhteydessä.
• Raportti saatavissa Eetu-Pekka Heikkiseltä, Tarja Torvikoskelta sekä Sakari Tuomikoskelta.
• Käsittelyn yhteydessä sovittiin pidettäviksi keskustelut kaikkiin järjestettäviin kursseihin liittyen siitä, miten
niissä kehitetään suullista ja/tai kirjallista ilmaisua sekä millaisia työkaluja (ohjelmia) niissä mahdollisesti
opetellaan käyttämään. Asiasta keskustellaan tarkemmin seuraavassa opetusryhmän kokouksessa.
5. Tilannekatsaus osastolla (T/K)
• Osastoneuvosto (JHä) http://pyo.oulu.fi/hallinto/osastoneuvosto/pöytäkirjat.html
- Kaksi valmistumassa olevaa opiskelijaa metallurgiasta.
- 3.11.2008 seuraava osastoneuvoston kokous, jossa esitellään diplomityön arviointilomake.
- 21.11.2008 Maija-Leena Metsärinnan väitöstilaisuus, johon osallistumismahdollisuus myös opiskelijoille.
• POK (EPHe) http://pyo.oulu.fi/opinnot/pokki/muistiot.html
- Laatuyksikköarvioinnista odotellaan tuloksia
- Pakolliset opintotilaisuuskerrat ja tenttiajat ilmoitetaan Prosessikillan hallitukselle (ainakin
kandidaatinvaiheen opintojen osalta).
- Kopiokoneet siirtyvät pois käytöstä, josta johtuen kurssimateriaalit saatettava lopullisesti sähköiseen
muotoon.
- HSC:n asennus Prosessikillan koneelle.
• JOPOK (TFa) http://pyo.oulu.fi/tutkimus/jopokki/kokouspvat_ja_muistiot.html
- Kokous 24.11.2008, esillä mm. kahden ohjaajan järjestelmä jatkotutkijoille.
- Tulossa jatko-opintoseminaari keväällä -09 koko osaston henkilökunnalle osana tutkimuksen
laadunvarmistusta.
• Muuta:
- Ei mainittavaa

6. Tilannekatsaus laboratorion opetukseen (K/P)
• Opetuksessa ei mainittavia muutoksia sitten viime kokouksessa sovittujen asioiden.
• Luleåssa Recycling Day- tapahtumassa 19 opiskelijaa.
• Esitettiin Pinnat ja faasirajat- kurssin materiaalin kokoamista opiskelijan toimesta, Eetu-Pekka Heikkinen ja
Jouko Härkki sopivat asiasta.
7. Muut esille tulevat asiat (T/K)
• Muutamia kandintöitä tulossa
• Sovittiin keskusteluryhmän perustamisesta
- Vertaistukea kandintyön tekemiseen
- Kokoontuminen esim. kerran kuukaudessa
- Mukana omaopettajat, kandintyön ohjaajat ja kandintyön tekijät
- Timo Fabritius vastuuhenkilönä
8. Seuraavan kokouksen ajankohta (P)
- Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 03.12.2008 klo 14.00-15.30, paikkana PR135.
9. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00
Jakelu:
Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen
Jouko Härkki
Henna Pirttiaho
Pekka Tanskanen
Tarja Torvikoski
Sakari Tuomikoski
Kaisa Heikkinen
Saara Luhtaanmäki

