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Keskiviikko 21.11.2012 klo 13.30-15.00 (PR1108)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 8/2012
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2012
kahdeksanteen tapaamiseensa keskiviikkona 21.11.2012 klo 13.30-15.00.
Läsnä

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

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.42.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2012 seitsemännen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Koulutusohjelmatoimikunnissa valmistellaan syksyn 2012 aikana tulevaa opinto-opasta.
Kaikki metallurgian opintoja koskevat tiedot on toimitettu opintoneuvojalle, joka on
luvannut ilmoittaa, jos kaipaa joitain täydennyksiä.
Palautteenkäsittelyryhmä kokoontuu syksyn 2012 ensimmäiseen tapaamiseensa
22.11.2012.
Laboratorion kurssit etenevät normaalisti. Lisäksi laboratorio osallistui Office-kurssin
järjestelyihin. Kevään 2013 kurssien suunnittelu ja valmistelu on aikataulussa.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei käyty läpi kurssien palautekoosteita. Syksyn kurssien (477011P, 477401A,
477412S, 477414S ja mahdollisesti ympäristökuormitus- ja Office-kurssit) palautteet
käydään läpi kevään kokouksissa.

5 Opiskelijoiden esiin
nostamia asioita

Paikalla ei ollut opiskelijoita antamassa palautetta. Myöskään palautelokeroon tai PAKin
kautta ei oltu toimitettu asioita, joita opetusryhmän tulisi käsitellä. Opintoneuvojan
kautta oli tullut reklamaatio uusista www-sivuista liittyen opetussivuihin, joissa kurssit
löytyvät päävalikosta pelkkinä koodeina, joka vaikeuttaa oikean kurssin löytämistä. Drupal
kuitenkin asettaa tiettyjä rajoituksia valikkoteksteille, mutta tarkistetaan kuitenkin, olisiko
valikkoteksteihin mahdollista lisätä jonkinlaiset lyhenteet kurssien nimistä.

6 Muut asiat

Todettiin, että Pekka Tanskanen on aloittanut yliopistopedagogiset opinnot ja saanut
uusia näkökulmia.
Jotkut vierailevat opettajat ovat toimittaneet oppimateriaalejaan myöhään; pahimmillaan
pari viikkoa pidetyn luennon jälkeen. Päätettiin, että jatkossa muistutetaan kaikkia
opettajia siitä, että oppimateriaalit tulisi toimittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
kurssin vastuuopettajalle, joka jakaa materiaalit eteenpäin opiskelijoille esim. kurssin
www-sivun kautta. Ja ajallaan toimitettuihin materiaaleihin pyrkivät luonnollisesti myös
vastuuopettajat itse.

7 Seuraavat kokoukset

Sovittiin, ettei PLO kokoonnu enää syksyn 2012 aikana. Vuoden 2013 ensimmäinen
tapaaminen pidetään maanantaina 14.1.2013 klo 09.30-11.00. Paikkana on PR1108 [on
varattu].
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9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46.
Oulussa 23.11.2012
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