PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Eetu-Pekka Heikkinen

Opetuksen kehittämistyöryhmä
Prosessimetallurgian tutkimusyksikkö
Oulun yliopisto

MUISTIO
17.10.2018
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PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 6/2018
Läsnä

Timo Fabritius
Eetu-Pekka Heikkinen; pj, siht.

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.44.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2018 viidennen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Keskusteltiin tutkinto-ohjelmatoimikunnassa käsitellyistä asioista ja
opetussuunnitelmatyöstä. Syksyn ensimmäinen kokous oli 4.9.2018. Kokouksessa
käsiteltiin mm. opetussuunnitelmien laadintaa lukuvuodelle 2019-20, johon liittyen
Metallurgian seminaari –kurssi tullaan muuttamaan Metallien valmistus nyt ja
tulevaisuudessa –nimiseksi. Muita käsiteltyjä asioita olivat mm. muuttuvat
rahoituskriteerit, yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö sekä syksyllä 2018
aloittaineiden opiskelijoiden suuri määrä. Syksyn toinen kokous oli puolestaan 2.10.2018.
Kokouksessa käsiteltiin mm. opetussuunnitelmatyötä sekä suunniteltiin työpajaa, jossa
voitaisiin keskittyä tarkemmin opetuksen ja suunnittelun kannalta keskeisiin asioihin.
Seminaari järjestettäneen talven 2018-19 aikana.
Keskusteltiin syksyllä 2018 järjestettävistä prosessimetallurgian opinnoista. Kaikissa
syksyn kursseissa (2 TkK-vaiheen kurssia ja 4 DI-vaiheen kurssia) vastuuopettajan toimii
Eetu-Pekka Heikkinen. Osa kursseista on menossa ja osa alkaa 2. periodissa. Mitään
suurempia ongelmia ei ole esiintynyt. Korkealämpötilaprosessit-kurssiin liittyen
järjestetään metallurgista teollisuutta esittelevä seminaari, johon liittyen Timo Fabritius
on vastannut järjestelyistä. Tilaisuuteen on ilmoittautunut viime vuotta selvästi enemmän
opiskelijoita (myös Korkealämpötilaprosessit-kurssin ulkopuolelta). Muistiota
kirjoitettaessa seminaari on pidetty ja se onnistui hyvin.
CIRRUS-koulutus on jatkunut syyskuussa webinaarilla, johon Timo Fabritius osallistui
Oulusta. Vuoden 2019 kurssia, joka järjestetään Oulussa, suunnitellaan projekti- ja
johtoryhmien kokouksissa 15.10 ja 31.10. Ensin mainittu tapaaminen järjestetään Oulussa,
jälkimmäinen puolestaan videoneuvotteluna. Muistiota laadittaessa 15.10 tapaaminen on
pidetty ja siinä sovittiin ensi vuoden aikatauluista (webinaarit 10.4.2019 ja 25.9.2019 sekä
itse kurssi 20-24.5.2019. Heikkinen ja Fabritius laativat tammikuuhun 2019 mennessä
alustavan ohjelman, jota käsitellään seuraavassa projektiryhmän tapaamisessa 4.2.2019.

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. Ensimmäinen PAKin kokous pidetään 1.11.2018.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä. Syksyn toisessa tutkinto-ohjelmatoimikunnan
kokouksessa hyväksyttiin kaksi metallurgian diplomityötä.

7 Muut asiat

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous (7/2018) pidetään perjantaina 21.12.2018 klo 09:30 – 11:00.
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9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.13.

Oulussa 17.10.2018

Eetu-Pekka Heikkinen
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