PROSESSITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Eetu-Pekka Heikkinen

Opetuksen kehittämistyöryhmä
Prosessimetallurgian tutkimusryhmä
Oulun yliopisto

MUISTIO
8.1.2016

Torstai 7.1.2016 klo 09.30-11.00 (TF222)
PROSESSIMETALLURGIAN OPETUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2016
Prosessimetallurgian opetuksen kehittämistyöryhmä kokoontui vuoden 2016
ensimmäiseen tapaamiseensa torstaina 7.1.2016 klo 09.30-11.00.
Läsnä

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

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.36.

2 Edellisen kokouksen
pöytäkirjan hyväks.

Hyväksyttiin vuoden 2015 viidennen kokouksen muistio.

3 Ilmoitusasioita

Koulutusohjelmatoimikunnassa hyväksyttiin vuoden 2015 aikana 12 sellaista diplomityötä,
jonka ohjauksesta oli vastannut joku prosessimetallurgian tutkimusryhmän työntekijä.
Koulutusohjelmatoimikunta ei ole vielä kokoontunut vuoden 2016 aikana; ensimmäinen
kokous on tiistaina 12.1.2016.
Saara Luhtaanmäki kerää kursseja ja opintoja koskevia tietoja lukuvuoden 2016-17
opinto-opasta ja lukujärjestyksen laadintaa varten. Keskusteltiin metallurgian opinnoista ja
päätettiin, että Eetu Heikkinen toimittaa metallurgian kursseja koskevat tiedot
Luhtaanmäelle tammikuun aikana. Kursseihin ei ole tulossa suurempia muutoksia
aiempaan verrattuna.
Syksyn kurssit on saatu loppuun ja keväällä järjestetään seuraavat kurssit: Prosessi- ja
ympäristötekniikan perusta II (Timo Fabritius, 3. - 4. periodi), Metallurgisen tutkimuksen
kokeelliset menetelmät (Pekka Tanskanen, 3. - 4. periodi) ja Kiinteät epäorgaaniset
materiaalit (Pekka Tanskanen, 4. periodi). Kursseihin liittyen ei tässä vaiheessa ollut
mitään erityistä huomioitavaa.

4 Kurssipalautteet

Kokouksessa ei käsitelty kurssipalautteita.

5 Opiskelijoiden esiin
nostamia asioita

PAKin kautta oli tullut palautetta syksyllä 2015 järjestetystä Metallurgiset prosessit ja
niiden mallinnus -kurssista. Kritiikki kohdistui paikoitellen epäselviin suoritusohjeisiin sekä
vaihteleviin vaikeustasoihin/arviointikriteereihin. Tämän pohjalta on tarkistettu
metallurgian kaikkien syventävien kurssien arviointikriteerejä ja yhtenäistetty niitä.
Ohjeistuksen selkeyteen pyritään myös kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota.
Muuta opiskelijapalautetta ei oltu saatu käsiteltäväksi.

6 Opinnäytetyötilanne

Keskusteltiin opinnäytetöiden etenemisestä.

7 Muut asiat

Keskusteltiin oppimateriaalin laatimisesta prosessimetallurgian syventäviin opintoihin.
Eetu Heikkinen aloittaa oppimateriaalin laadinnan tammikuussa.
Keskusteltiin uudesta HSC-kurssista, joka suunnitelman mukaan toteutetaan ensimmäisen
kerran syksyllä 2017. Kurssi tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä Oulu
Mining Schoolin kanssa.
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8 Seuraavat kokoukset

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 4.4.2016 klo 09:30-11:00
huoneessa TF222.

9 Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.16.

Oulussa 8.1.2016
Eetu-Pekka Heikkinen
Yliopistonlehtori, prosessimetallurgia
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