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Maanantai 6.6.2011 klo 09.30-11.00 (PR1108)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2011
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2011 viidenteen
tapaamiseensa maanantaina 6.6.2011 klo 09.30-11.00.
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.
Pekka Tanskanen

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.36.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2011 neljännen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Osastotasolla vanha opetuksen kehittämistyöryhmänä (OKTR) toiminut POKKI
lakkautetaan ja sen korvaavat uudet koulutusohjelmatoimikunnat. Prosessitekniikan
koulutusohjelmatoimikunnassa metallurgiaa edustaa Eetu-Pekka Heikkinen. Lisäksi
osastolle perustetaan uusi opiskelijapalautteen käsittelyyn keskittyvä työryhmä, joka
koostuu osastonjohtajasta, opintoneuvojasta, kiltojen opintovastaavista sekä
oltermanneista. Opiskelijat valmistelevat esitykset tämän ryhmän tapaamisiin. Eetu-Pekka
Heikkinen on mukana myös tässä ryhmässä Prosessikillan oltermannin ominaisuudessa.
JOPOKKI annual seminar pidetään 7.6.2011.
Kevään kurssit on pidetty.
Perusta-kurssien nimet muuttuvat. Prosessitekniikan perusta -kurssi muuttuu Prosessi- ja
ympäristötekniikan perusta I -kurssiksi jo syksyllä 2011, joskin sisältö vastaa ko. syksynä
vielä vanhaa Prosessitekniikan perusta -kurssia. Laajemmat uudistukset otetaan käyttöön
syksyllä 2012. Näitä uudistuksia suunnittelee Juha Jaakon vetämä suunnitteluryhmä, joka
kokoontuu syksyllä 2011.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei ollut käsiteltäviä kurssipalautteita.

5 Kurssien uusiminen

Keskusteltiin opetuksellisesta työnjaosta lukuvuoden 2011-2012 osalta ja todettiin, että
työmäärän tasaamiseksi Timo Fabritius on valmis olemaan mukana Pekka Tanskasen
pitämällä Kuonat -kurssilla ja Eetu-Pekka Heikkinen sekä Timo Fabritius ovat molemmat
tarvittaessa apuna uudella kokeelliseen toimintaan liittyvällä kurssilla kevään 2012 aikana.
Lisäksi sovittiin, että kaikkien uusien DI-vaiheen kurssien suunnittelua toteutetaan
yhteistyönä, vaikka kullekin kurssille on sovittu toteutuksesta vastaava vastuuopettaja.
Opetuksen www-sivujen päivityksestä päätettiin, että vanhoja kurssisivuja poistetaan
laboratorion www-sivuilta silloin, kun poistuvan kurssin korvaava opintojakso
ensimmäistä kertaa järjestetään.
Sovittiin, että Pekka Tanskanen ja Timo Fabritius ilmoittavat Leena Hänniselle, milloin
vanhohen metallurgian opintojaksojen viimeiset tentit pidetään. Tämän jälkeen ko.
kurssien tenttejä ei tarvitse enää pitää mukana osaston tenttilistoilla.
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6 Opiskelijoiden esiin
nostamia asioita

Tapaamisessa ei ollut paikalla opiskelijoiden edustajia. Myöskään mailitse tai
palautelokeroon ei oltu toimitettu asioita, joita opetusryhmän tulisi käsitellä. Näin ollen
kokouksessa ei ollut opiskelijoiden esiin nostamia asioita käsiteltäväksi.

7 Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8 Seuraavat kokoukset

Syksyn tapaamiset pidetään maanantaina 5.9, maanantaina 10.10, maanantaina 7.11 ja
maanantaina 12.12. Kaikki tapaamiset ovat klo 0930-1100 ja paikkana on PR1108.

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.33.
Oulussa 6.6.2011

Eetu-Pekka Heikkinen
Yliopisto-opettaja, prosessimetallurgia
LIITTEET

Ei ole.

JAKELU

PLO:n opettajajäsenet.

TIEDOKSI

Kaisa Heikkinen (laboratorion www-sivulla julkaistavaksi)
Saara Luhtaanmäki

