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PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2015
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2015
ensimmäiseen tapaamiseensa tiistaina 13.1.2015 klo 12.00-13.00.
Läsnä

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

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2014 kuudennen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Koulutusohjelmatoimikunta ei ollut vielä kokoontunut ennen PLO:n kokousta vuoden
2015 aikana. Työn alla ovat tällä hetkellä tuleva opinto-opas sekä lukujärjestysten
laatimista tarvittavat tiedot. Sovittiin, että Eetu-Pekka toimittaa prosessimetallurgiaa
koskevat tiedot Saara Luhtaanmäelle, kunhan häneltä on saatu tarkemmat ohjeet.
Metallurgian syksyn kurssit onnistuivat ilman suurempia ongelmia. Syksyn kurssien
palautekoosteet käsitellään seuraavassa kokouksessa.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei käsitelty kurssipalautteita.

5 Opiskelijoiden esiin
nostamia asioita

Paikalla ei ollut opiskelijajäseniä kertomassa palautetta. Opiskelijapalautetta ei myöskään
ollut toimitettu palautelokeroon, mailitse eikä kurssien aikana.
Palautteenkäsittelyryhmässä oli noussut esiin muutamia yleisiä asioita, joiden
huomioinnista metallurgian opetuksessa keskusteltiin. Aiheita olivat ryhmien hajoamisen
huomiointi perustakursseissa, uusintatenttimahdollisuuksista ilmoittaminen tasapuolisesti
kaikille opiskelijoille sekä viimeisessä periodissa järjestettävien kurssien toteutus siten,
että ne olisi mahdollista suorittaa, vaikka kesätyöt alkaisivat toukokuun alussa.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä.

7 Muut asiat

Päätettiin metallurgisten tutkimusmenetelmien jatko-opintokurssin järjestämisestä. EetuPekka selvittää Saara Luhtaanmäeltä, tarvitaanko jatko-opintokurssille omaa koodia vai
voidaanko käyttää yleistä jatko-opintokurssikoodia [selvitetty, yleinen koodi riittää].
Sovittiin, että Eetu-Pekka laatii alustavan suoritusohjeen/suunnitelman kurssille, jonka
jälkeen Pekka ja Timo täydentävät sitä. Tämän jälkeen kurssin suoritusohjeet julkaistaan
kurssin www-sivuilla Tutkimus/Jatko-opinnot -kohdassa. Tavoitteena on, että kurssi olisi
ensimmäisen kerran suoritettavissa jo kevään 2015 aikana.

8 Seuraavat kokoukset

Päätettiin, ettei vuoden 2015 toinen tapaaminen pidetään keskiviikkona 8.4.2015 klo
09.15-11.15. Paikkana on Timon työhuone TF222.

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.
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