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Keskiviikko 4.4.2012 klo 08.30-09.00 (PR140)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2012
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2012 kolmanteen
tapaamiseensa keskiviikkona 4.4.2012 klo 08.30-09.00.
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 08.35.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2012 toisen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Prosessimetallurgiaan suuntautui kolme opiskelijaa. Kokouksessa ei ollut muita
ilmoitusluontoisia asioita.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei ollut käsiteltäviä kurssipalautteita.

5 Kurssiuudistuksen
eteneminen

Keväällä 2012 ensimmäistä kertaa toteutettava Metallurgisen tutkimuksen kokeelliset
menetelmät -kurssi on (edelleen) meneillään. Kurssin onnistumista arvioidaan tarkemmin,
kunhan se on loppunut.
Timo Fabritius on aloittanut syksyllä 2012 ensimmäistä kertaa järjestettävän Metallurgiset
prosessit ja niiden mallinnus -kurssin suunnittelun. Kokouksessa käytiin läpi alustavia
suunnitelmia kurssin sisällöksi, aikatauluksi ja toteutustavaksi. Timo jatkaa tämän pohjalta
kurssin suunnittelua. Todettiin, että esteettömyyden vuoksi olisi hyvä, että tämän kurssin
luennot eivät olisi päällekkäin Eetu Heikkisen luennoiman Ilmiömallinnus
prosessimetallurgiassa -kurssin kanssa. Päätettiin, että Eetu ottaa yhteyttä Kaisu Kallioon
ja selvittää, miten tämä voitaisiin varmistaa. [Eetu sopi Kaisun kanssa, että sekä Timo että
Eetu merkitään opettajiksi molempiin syksyllä järjestettäviin syventäviin metallurgian
kursseihin, jolloin lukujärjestysohjelma varmistaa automaattisesti, etteivät kurssien
opetuskerrat mene päällekkäin.] Kurssien aikatauluja suunniteltaessa tulisi pyrkiä
huomioimaan myös se, etteivät kursseihin liittyvät deadlinet osu liian lähelle toisiaan, jotta
molempien kurssien suoritus samana syksynä olisi käytännössäkin mahdollista.

6 Opiskelijoiden esiin
nostamia asioita

Paikalla ei ollut opiskelijoita anatamassa palautetta. Myöskään mailitse, palautelokeroon
tai PAKin kautta ei oltu toimitettu asioita, joita opetusryhmän tulisi käsitellä.

7 Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8 Seuraavat kokoukset

Sovittiin, että kevätlukukauden neljäs tapaaminen pidetään torstaina 3.5.2012 klo 09.3011.00. Paikkana on PR1108 [on varattu].

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.02.
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LIITTEET

Ei ole.

JAKELU

PLO:n opettajajäsenet.

TIEDOKSI

Kaisa Heikkinen (laboratorion www-sivulla julkaistavaksi)
Saara Luhtaanmäki

