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Keskiviikkona 29.8.2018 klo 09.30-11.00 (TF214)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 5/2018
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2018 viidenteen
tapaamiseensa keskiviikkona 29.8.2018 klo 09.30-10.30.
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.43.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2018 neljännen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Keskusteltiin tutkinto-ohjelmatoimikunnassa käsitellyistä asioista ja
opetussuunnitelmatyöstä. Syksyn ensimmäinen kokous on 4.9.2018.
Keskusteltiin syksyllä 2018 järjestettävistä prosessimetallurgian opinnoista. Kaikissa
syksyn kursseissa (2 TkK-vaiheen kurssia ja 4 DI-vaiheen kurssia) vastuuopettajan toimii
Eetu-Pekka Heikkinen. Kurssien valmistelu on ajallaan ja kursseille on ilmoittautunut
aiempia vuosia suurempi määrä opiskelijoita. Korkealämpötilaprosessit-kurssiin liittyen
järjestetään metallurgista teollisuutta esittelevä seminaari, johon liittyen Timo Fabritius
viimeistelee ohjelman ja varmistaa tarjoilut sekä laatii lopullisen ohjelman. Eetu-Pekka
Heikkinen toimittaa Fabritiukselle listan Korkealämpötilaprosessit-kurssille
ilmoittautuneista opiskelijoista sekä lähettää tilaisuudesta kutsun/ilmoituksen
opiskelijajärjestöjen postituslistoille.
Keskusteltiin mahdollisuudesta korvata seminaarikurssi lähivuosina metalliteollisuuden
nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä peilaavalla kurssilla (”Metalliteollisuus nyt ja
tulevaisuudessa”). Päätös mahdollisesta muutoksesta tehdään myöhemmin.
CIRRUS-koulutus jatkuu syyskuussa webinaarilla, johon Timo Fabritius osallistuu Oulusta.
Vuoden 2019 kurssia, joka järjestetään Oulussa, suunnitellaan projekti- ja johtoryhmien
kokouksissa 15.10 ja 31.10. Ensin mainittu tapaaminen järjestetään Oulussa (Eetu-Pekka
Heikkinen lähettänyt kutsut ja Timo Fabritius varannut salin), jälkimmäinen puolestaan
videoneuvotteluna. Tarvittaessa Heikkinen käy Luulajassa keskustelemassa käytännön
järjestelyissä huomioitavista asioista myöhemmin syksyllä.
Eetu-Pekka Heikkinen toimii prosessimetallurgian opintosuunnan opiskelijoiden DIvaiheen omaopettajana. Tähän liittyen järjestetään informaatiotilaisuudet 4.9.2018
(suoraan DI-vaiheessa aloittaville opiskelijoille) sekä 11.9 (kaikille metallurgiaan
suuntautuneille opiskelijoille).

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei ollut käsiteltäviä kurssipalautteita.

5 Opiskelijoiden toiveet

Ryhmän käsiteltäväksi ei ole toimitettu muuta opiskelijapalautteita. PAK ei ole vielä
kokoontunut syksyn 2018 aikana.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä. Tänä vuonna valmistuu normaalia vähemmän
diplomitöitä, mutta kandidaatintyö näyttää vähintään normaalilta.

7 Muut asiat

Keskusteltiin opetukseen liittyvästä viestinnästä, mutta asiaan liittyen ei tehty päätöksiä.
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Lisäksi keskusteltiin POHTOn ”Teräksen ja aihioiden valmistus” –seminaariin
laadittavasta esityksestä, jonka Timo Fabritius ja Eetu-Pekka Heikkinen laativat yhdessä.
Timo Fabritius pitää esityksen.
8 Seuraava kokous

Seuraava kokous (6/2018) pidetään maanantaina 8.10.2018 klo 10:00 – 12:00.

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.27.
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