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Tiistai 16.5.2017 klo 09.30-11.00 (TF214)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2017
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2017 kolmanteen
tapaamiseensa tiistaina 16.5.2017 klo 09.30-11.00.
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.35.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2017 toisen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Keskusteltiin tutkinto-ohjelmatoimikunnassa käsitellyistä asioista (tutkimusyksiköiden
sisäinen tiedotus tutkinto-ohjelmatoimikunnan toimintaan liittyen, tutkintoohjelmatoimikunnan vuosittain käsiteltävät aiheet, prosessi- ja ympäristötekniikan
koulutusohjelmien opintosuunnat tulevaisuudessa, kemiatyöryhmä, jne.).
Heikkinen on jatkanut metallurgian syventävien kurssien uudistustyötä, jota käytiin läpi.
Lisäksi käytiin läpi opetusta koskevat www-sivut, joita uudistetaan samalla kurssien
kanssa. Uudistustyötä jatketaan siten, että uusien kurssien www-sivut ovat valmiit kesän
aikana ja kurssit alkavat syksyllä 2017.
Kevään 2017 aikana järjestettiin opintojaksot Kiinteät epäorgaaniset materiaalit sekä
Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II. Niihin liittyen ei ole ilmennyt mitään suurempia
ongelmia.
Käytiin läpi Oulun yliopiston osuutta CIRRUS-hankkeessa. Eetu-Pekka Heikkinen laatii
tarkennetut kuvaukset Oulun yliopiston tuottamista osioista ja toimittaa ne eteenpäin
toukokuun loppuun mennessä.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei ollut käsiteltäviä kurssipalautteita.

5 Opiskelijoiden toiveet

PAKin kautta oli tullut yksi Kiinteät epäorgaaniset materiaalit –kurssia koskeva palaute,
joka on välitetty eteenpäin kurssin vastuuopettaja Pekka Tanskaselle. Muita
opiskelijapalautteita ei ollut noussut esiin.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä. Vuoden 2017 aikana on tähän mennessä
hyväksytty neljä prosessimetallurgian tutkimusryhmän henkilökunnan ohjaamaa
diplomityötä (vuoden viidessä ensimmäisessä tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksessa).

7 Muut asiat

Keskusteltiin passiivirekisterin soveltuvuudesta jatko-opiskelijoihin. Timo Fabritius ottaa
asian esiin 15.6.2017 pidettävässä tohtorikoulutustoimikunnan kokouksessa [jossa selvisi,
että passiivirekisteri koskettaa myös jatko-opiskelijoita ja että sinne päätymisen voi
välttää pitämällä seurantaryhmän tapaamiset vuosittain].
Keskusteltiin prosessimetallurgian opintosuunnan uudesta rakenteesta ja siitä, miten
pyro- ja hydrometallurgian opetus ja tutkimus on järjestetty Oulun yliopistossa ennen ja
nyt. Asia oli herättänyt keskustelua laajemminkin, minkä vuoksi prosessimetallurgian
opetushenkilökunnalta oli pyydetty kommentteja aiheesta. Pyydetyt kommentit on
toimitettu eteenpäin.
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8 Seuraava kokous

Seuraava kokous (4/2017) pidetään tiistaina 22.8.2017 klo 09:30.

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.
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