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Keskiviikko 1.11.2017 klo 09.15-10.00 (TF214)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2017
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2017 viidenteen
tapaamiseensa keskiviikkona 1.11.2017 klo 09.15-10.00.
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.21.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2017 neljännen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Keskusteltiin tutkinto-ohjelmatoimikunnassa käsitellyistä asioista (opetussuunnitelmatyö,
kemian opetus tulevaisuudessa, jne.). Tähän liittyen Heikkinen jatkaa kemian opintoja
suunnittelevissa työryhmissä niiltä osin kuin ne jatkavat toimintaansa. Kandidaatinvaiheen
fysikaalisen kemian opintoja käsitellään 7.11 pidettävässä TOTin kokouksessa.
Prosessimetallurgian opintosuunnan valinnaisuutta lisätään siten, että erilaiset pyro- ja
hydrometallurgian opintojen yhdistelmät tulevat mahdolliseksi. Muutokset pyritään
ottamaan käyttöön jo ensi lukuvuonna 2018-19. Asiaa käsitellään 7.11 pidettävässä TOTin
kokouksessa. Yksittäisiin kursseihin ei ole tulossa suuria muutoksia, koska käytännössä
kaikki kurssit on uudistettu lukuvuodeksi 2017-18.
Heikkinen on jatkanut metallurgian syventävien kurssien uudistustyötä samalla kun
kursseja on toteutettu ensimmäistä kertaa. Kurssien onnistumista arvioidaan myöhemmin
samalla, kun kurssipalautteet käydään läpi. Tässä vaiheessa todettiin, että metallurgisen
teollisuuden seminaaripäivä oli onnistunut kaikilta muilta osin paitsi vajaaksi jääneen
osallistujamäärän osalta. Päätettiin, että seminaari pyritään järjestämään myös ensi
vuonna, mutta siten, että kiinnitetään erityistä huomiota tilaisuudesta tiedottamiseen
opiskelijoille. Lisäksi Heikkinen selvittää, olisiko päivälle mahdollista varata oma aika
lukujärjestyksestä.
Käytiin läpi Oulun yliopiston osuutta CIRRUS-hankkeessa. Hankkeen seuraava
tapaaminen järjestetään Oulussa 23-24.11.2017. Heikkinen; Fabritius ja Hannu Suopajärvi
ovat vastanneet käytännön järjestelyistä.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei ollut käsiteltäviä kurssipalautteita. Keväällä 2017 viimeistä kertaa
järjestetyn Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II –kurssin palaute on huomioitu
perustakurssin uudistustyössä, joten palautetta ei katsottu aiheelliseksi käsitellä enää
erikseen.

5 Opiskelijoiden toiveet

Ryhmän käsiteltäväksi ei ole toimitettu opiskelijapalautteita.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä. Vuoden 2017 aikana on tähän mennessä
hyväksytty 11 prosessimetallurgian tutkimusryhmän henkilökunnan ohjaamaa
diplomityötä (kevään tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokoukset).

7 Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous (6/2017) pidetään keskiviikkona 20.12.2017 klo 09:15 – 11:00.
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9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.55.
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