
Kurssipalautekooste 
 
Kurssi:  Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta (477013P) 
Toteutusajankohta: Syksy 2019 (periodit 1 ja 2) 
Vastuuopettaja: Eetu-Pekka Heikkinen 
Muut opettajat: Jukka Hiltunen, Heini Postila, Jenni Ylä-Mella (+ Viestintä-kurssin opettajat) 
Koosteen koonnut: Eetu-Pekka Heikkinen 
 
 
Yleistä 
 
Kurssi on suunnattu 1. vuosikurssin prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijoille, minkä lisäksi kurssille 
osallistuu useita tuotantotalouden ja kemian opiskelijoita. Satunnaisia opiskelijoita on myös muista 
tekniikan ja luonnontieteen koulutusohjelmista. 
 
Kurssille ilmoittautui 166 opiskelijaa (+15 vuodesta 2018) ja sen on 21.2.2020 mennessä suorittanut 147 
opiskelijaa (+4) läpäisyprosentin ollessa 88,6 % (-6,1 %). Suurin osa kurssin hyväksytysti suorittaneista 
opiskelijoista sai joko erinomaisen (5) tai kiitettävän (4) arvosanan. Hylätyn arvosanan saaneista 
opiskelijoista 12 jätti kurssin kesken jo alkuvaiheessa, eivätkä he palauttaneet ainuttakaan kurssiin liittyvistä 
kahdeksasta tehtävästä. Mikäli heitä ei huomioida, niin läpäisyprosentti olisi 94,8 % eli käytännössä sama 
kuin edellisenä vuonna. Seitsemästä muusta hylätyn saaneesta opiskelijasta neljä on ilmoittanut aikovansa 
tehdä puuttuvat suoritteet kevään 2020 aikana, joten lopullinen läpäisyprosentti voi vielä nousta hieman. 
 
Kurssi järjestettiin nykyisessä muodossaan kolmatta kertaa. Suoritustapana käytettiin jatkuvaa arviointia, 
joka koostui kahdeksasta pareittain suoritettavasta tehtävästä, joissa jotain ennalta annettua prosessia 
tarkasteltiin kahdeksasta eri näkökulmasta. Kurssin suoritus eteni kahden viikon kierrolla, jolloin 
opiskelijoiden tuli palauttaa yksi tehtävistä aina noin kahden viikon välein. 
 
 
Palautejärjestelmästä 
 
Palautejärjestelmän kautta palautetta antoi 36,97 % kurssille ilmoittautuneista opiskelijoista, mikä on 
merkittävästi parempi tulos kuin viime vuonna, vaikka tässä olisi edelleen huomattavasti parantamisen 
varaa. 
 
Järjestelmästä saatu palautekooste on esitetty tämän dokumentin lopussa. Eri osioiden numeeristen 
arvioiden keskiarvot (ja muutokset edellisen vuoden keskiarvoon) olivat seuraavat: 
 
- Opintojaksolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen  4,18 (+0,22) (max 5) 
- Opintojakson sisältö tuki tavoitteiden saavuttamista  4,18 (+0,08)(max 5) 
- Opintojakson sisällön tarpeellisuus   4,23 (+0,09) (max 5) 
- Opetusmenetelmät tukivat tavoitteiden saavuttamista  3,87 (+0,31) (max 5) 
- Oppimateriaali tuki tavoitteiden saavuttamista  3,89 (+0,18)(max 5) 
- Ohjeistuksen selkeys    4,18 (+0,51) (max 5) 
- Ohjauksen ja tuen riittävyys    3,85 (-0,01) (max 5) 
- Arviointimenetelmät tukivat tavoitteiden saavuttamista  3,87 (+0,05) (max 5) 
- Ajan riittävyys tehtävien tekemiseen   4,08 (+0,03) (max 5) 

- Kuormittavuus (-2 ei kuormita lainkaan – 2 erittäin kuormittava) 0,41 (0,00) (id. 0) 
- Opiskelijan oma opiskelu opetuksen ulkopuolella  4,07 (+0,33) (max 5) 
- Opiskelijan aktiivisuus, kysely, opettajan haastaminen  3,36 (+0,10) (max 5) 
 
(5 = Täysin samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 1 = Täysin eri mieltä) 



 
Numeeristen arvioiden keskiarvot olivat yhtä poikkeusta lukuunottamatta parantuneet hieman edellisestä 
vuodesta. Palautetta saatiin tänä vuonna usemmilta opiskleijoilta, joten se lienee edustavampaa kuin 
kahtena aiempana vuonna, jolloin palautetta on saatu valitettavan pieneltä osalta opiskelijoista. 
Edustavuuden parantamiseksi palautetta pitäisi silti saada kerättyä suuremmalta osalta opiskelijoista. Itse 
arvosanat eivät anna tarvetta suurempiin muutoksiin kurssin tavoitteissa, sisällössä tai toteutuksessa.  
 
Hyvinä käytänteinä ja hyvin toimivina asioina mainittiin seuraavia asioita (suluissa oleva luku kertoo, 
monestiko kyseinen asia mainittiin palautteissa; suorat lainaukset ovat lainausmerkkien sisällä): 
 
- Toimiva ja mielenkiintoinen perusidea kurssilla. (5) 
- Jatkuva arviointi / Kurssin suoritus raporttia vaiheittain kirjoittamalla. (6) 
- Hyvä perusta tuleville kursseille; antaa hyvän ensimmäisen kosketuksen alaan. (5) 
- Erilaisten näkökulmien esittely (joita ”ei ole itse tullut edes ajatelleeksi aiemmin”). (6) 
- Opettavaiset aiheet tehtävissä (sopivassa järjestyksessä). (2) 
- Mielenkiintoinen aihe/asia. 
- Omatoiminen tiedonhaku opetti. (2) 
- Se, että voi itse valita tarkastelun kohteena olevan prosessin. (2) 
- Pareittain työskentely. (2) 
- Hyvät ja tehtäviä tukevat luentoaineistot. (4) 
- Hyvät ja selkeät tehtävänannot. (5) 
- Mielenkiintoiset ja tehtävien tekemistä tukevat luennot. (4) 
- Hyvät ja asiantuntevat opettajat. (2) 
- Se, että opettajilta sai apua tarvittaessa ja nopeasti (esim. mailitse). (2) 
- Opettajien joustavuus.  (2) 
- Sopiva työmäärä/kuormitus ja riittävästi aikaa tehtävien tekemiseen. (5) 
- Se, ettei ole osallistumispakkoa luennoille. 
- Lisäpisteiden saanti TeVi-seminaareista. 
- Kaikki. 
 
Kehittämiskohteina mainittiin seuraavat asiat: 
 
- Sekalaiset, huonosti laaditut ohjeet. Erityisesti kritisoitiin sitä, että johdanto kirjoitetaan jo 

alussa, kun ei tiedetä, mitä työ tulee sisältämään. 
- Luennoissa ei ole lisäarvoa kurssille. 
- Kaikki asiat käsitellään vain pinnallisesti, tosin ”monesta aiheesta myös 

oma kurssinsa ja tämäkin opetti hyvän yleiskuvan”. 
- Hidas tehtävien tarkistus ja pisteidenanto. Erityisesti toivottiin, että edellisen tehtävän 

pisteet olisivat tiedossa ennen seuraavan tehtävän palautusdeadlinea. Ja jos arvionti 
viivästyy, niin olisi hyvä saada tieto/arvio siitä, milloin tehtävät on arvioitu. (15) 

- Arviointi vain numeerisella arvosanalla – kirjallinen/sanallinen palaute olisi opettavaisempaa. 
(2) 

- Liian nopeasti puhuva luennoitsija [varmaankin Eetu]. 
- Moodle voisi olla toimivampi sähköinen oppimisympäristö. 
- Yhteistyö Tekniikan viestinnän kurssin kanssa. 
- ”Vaikee nähä miten tää nyt auttaa mua prosessidynamiikassa.” 
 
 
Palautejärjestelmän ulkopuolinen palaute 
 
Yksi opiskelija lähetti palautteensa mailitse. Hän kehui kurssia ja mainitsi erityisen toimivina asioina 
opettajien joustavuuden sekä sen, että kurssi tarjosi eri näkökulmia prosessitekniikkaan. 



Havaintoja kurssin aikana 
 
Opettajat huomasivat kurssin aikana, että moniin edellisenä vuonna havaittuihin kehittämistarpeisiin oli 
löydetty ratkaisuja (esim. erilliset palautteet perusta- ja viestintä-kursseista). Opettajatkin tiedostivat  
viivästykset tehtävien arvostelussa, joten tätä on pyrittävä kehittämään tulevina vuosina (ks. seuraava 
luku). Vaikka tänäkin vuonna oli havaittavissa selkeästi vähenevä trendi luennoille osallistumisessa, olivat 
kaikki opettajat sitä mieltä, että tänä vuonna luennoilla osallistuminen oli aktiivisempaa kuin edellisenä 
vuonna. Opettajat eivät kokeneet, että kurssin perusrakenteeseen, suoritustapaan tai eri teemojen aiheisiin 
olisi tarpeen tehdä suuria muutoksia. 
 
 
Yhteenveto: Huomioitavaa seuraavalle kerralle 
 
Korjattavia/kehitettäviä asioita ensi vuodeksi: 
 
- Selkeästi tärkein kehittämiskohde ensi vuodeksi on arvostelun nopeuttaminen ja 

kehittäminen. Tehtävien tarkistusta tulisi saada nopeutettua, joskin tämä voi olla vaikeaa 
nykyisillä resursseilla. Rajalliset resurssit ovat keskeinen syy myös siihen, miksi arvioinnissa ja 
töistä saatavissa palautteissa korostuu numeerinen arviointi. Vuonna 2019 kaikista töistä 
annettiin numeerinen arvostelu, minkä lisäksi kaikille kurssilaisille lähetettiin yhteinen 
sanallinen palaute, jossa käytiin läpi töissä yleisimmin esiintyneitä vahvuuksia ja heikkouksia, 
mutta yksilöityä sanallista palautetta annettiin vain niille, jotka asiaa erikseen kysyivät tai 
niille, joiden työ ei ollut suoraan hyväksyttävissä vaan vaati korjauksia ja/tai täydennyksiä. 
Mikäli töiden tarkistukseen ja palautteenantoon ei ole tarjolla enempää resursseja, tätä 
käytäntöä tullaan jatkamaan myös ensi vuonna. Tehtävät pyritään kuitenkin tarkistamaan 
nopeammin kuin vuonna 2019, jolloin ylimääräistä viivästystä aiheuttivat mm. 
vastuuopettajan poissaolot kolmen viikon ajan syksyn aikana. 

- Yhdessä palautteessa kritisoitiin sekavia ohjeita. Vaikka ohjeiden selkeyttä kehuvia 
palautteita olikin huomattavasti enemmän, on silti syytä tarkistaa tehtävien ohjeistus ja 
tehdä tarvittavat korjaukset ennen kurssin seuraavaa toteutuskertaa. 

 
Tiedotuksella hoidettavia asioita: 
 
- Yksittäisissä kommenteissa todettiin, ettei luennoilta saa lisäarvoa kurssille ja että asioita 

käsitellään luennoilla vain pinnallisesti. Vaikka asiasta on mainittu jo nytkin, on jatkossa syytä 
korostaa selkeämmin, että tämän kurssin tarkoituksena on toimia johdantona prosessi- ja 
ympäristötekniikan opintoihin ja että kaikkia kurssilla käsiteltäviä asioita käydään tarkemmin 
läpi omissa kursseissaan. Mitä tulee luennoilta saatuun lisäarvoon, useammissa palautteissa 
todettiin luentojen hyödyllisyys, joten tässä lienee kyse yksittäistapauksesta. Toki voidaan 
pyrkiä selventämään sitä, että luennoilla käynti ei ole suorituksen kannlta välttämätöntä, 
mikäli tehtävistä suoriutuu muutenkin. 

 
Pohdittavaa: 
 
- Yhdessä palautteessa mainittiin, että yhteistyötä Tekniikan viestintä –kurssin kanssa tulisi 

kehittää, mutta asiaa ei kuitenkaan eritelty tarkemmin. Tekniikan viestintä –kurssin 
opettajien kanssa keskustellaan kurssin kehittämisestä ennen sen seuraavaa toteutuskertaa 
kuten aiempinakin vuosina. 

 
Vastauksia palautteisiin, joiden pohjalta ei ryhdytä toimenpiteisiin: 
 



- Moodleen tehtiin vuonna 2019 kurssiympäristö, mutta aineistot jaettiin kuitenkin www-
sivujen kautta, koska haluttiin varmistaa että aineistot ovat varmasti kaikkien saatavilla. 
Syksyn aikana havaittiin ongelmia siinä, miten opiskelijat saavat käyttöoikeuden Moodleen. 
Ennen kuin nämä ongelmat on varmuudella korjattu, kurssia ei siirretä ”kokonaisuudessaan” 
Moodleen. 

 
Edellä esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tämä kooste lähetetään perusta- ja viestintäkurssien opettajille ja 
pyydetään heiltä kommentteja, jotka mahdollisuuksien mukaan pyritään ottamaan huomioon kurssin 
seuraavalla toteutuskerralla. 
 
 
Oulussa 20.2.2020 
 
Eetu-Pekka Heikkinen 
 



477013P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta

(Palaute aika 03.09.2019 - 02.01.2020)

Ilmoittautuneita opiskelijoita: 165

Opintojakson palauteprosentti: 36.97%

Osaamistavoitteet

Tiedot Oodista: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella teollista tuotantoprosessia prosessi- ja ympäristötekniikan tarjoamin näkökulmin 
(mm. yksikköprosessiajattelu, materiaalihallinta, ilmiölähtöisyys, automaatio, energia ja ympäristövaikutukset) sekä tunnistaa prosessi- ja 
ympäristötekniikan eri osa-alueiden merkityksen kokonaisvaltaisen prosessisuunnittelun ja luonnonvarojen käytön kannalta, kun näihin osa-alueisiin 
perehdytään tarkemmin tulevissa opintojaksoissa.

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo

Saavutin opintojaksolle asetetut osaamistavoitteet. 0 3 9 23 26 4.18

Opintojakson sisältö

Tiedot Oodista: Kurssi jakaantuu sisällöllisesti kahdeksaan teemaan, jotka ovat: 1. Yksikköprosessit. 2. Materiaalitaseet. 3. Ilmiölähtöinen 
prosessitarkastelu. 4. Materiaalien kuljetus. 5. Prosessien hallinta ja automaatio. 6. Vesien ja maankäytön, suojelun ja suunnittelun periaatteet: 
alkutuotanto, yhdyskunnat ja teollisuus. 7. Energiajärjestelmät. 8. Tuotannollinen toiminta osana yhteiskuntaa.

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo



Opintojakson sisältö tuki osaamistavoitteiden saavuttamista. 1 1 9 25 25 4.18

Opintojakson sisältö oli tarpeellinen asiantuntijaksi kehittymiseni kannalta. 1 1 11 18 30 4.23

Opetus ja ohjaus

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo

Opintojaksolla käytetyt opetusmenetelmät tukivat oppimistani ja osaamistavoitteiden 
saavuttamista.

2 4 13 23 19 3.87

Opintojaksolla käytetty oppimateriaali tuki oppimistani. 2 2 16 22 19 3.89

Opintojakson tehtävien ohjeistukset olivat selkeitä. 1 2 10 20 28 4.18

Tukea ja ohjausta oli riittävästi. 0 5 18 19 19 3.85

Arviointimenetelmät

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo

Opintojakson arviointimenetelmät ja –kriteerit tukivat oppimistani. 1 2 16 27 15 3.87

Kuormitus

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo

Opintojakson tehtävien tekemiseen oli riittävästi aikaa. 1 1 14 21 24 4.08



Väittämä  Ohje
Ei 

kuormittanut 
lainkaan (2)

Vähän 
kuormittava 

(1)
Sopiva (0)

Paljon 
kuormittava 

(1)

Erittäin 
kuormittava 

(2)
Keskiarvo

Arvioi opintojakson kuormittavuutta (1 op = 27 h opiskelijan työtä, sisältää 
kontaktiopetuksen).

1 7 39 12 2 0.41

Opiskelutavat

Väittämä Täysin eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

En samaa 
enkä eri 

mieltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä

Täysin 
samaa 
mieltä

Keskiarvo

Olen pyrkinyt edistämään oppimistani opetuksen ulkopuolella (esim. tutustumalla 
luentomateriaaliin, lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta tai etsimällä lisätietoa).

2 1 12 22 24 4.07

Olen pyrkinyt edistämään oppimistani opetuksen aikana keskustelmalla aiheesta, tekemällä 
kysymyksiä opettajalle, aloittamalla keskusteluja opetusryhmässä tai kyseenalaistamalla 
perustellusti opetusta.

2 5 28 21 5 3.36

Avoimet kysymykset

Mitkä asiat toimivat hyvin (hyviä käytänteitä).

Jatkuva arviointi on hyvä.

Mielenkiintoinen kurssi. Antoi hyvän perustan tuleville kursseille. Hyviä luennoitsioita.

Tällä kurssilla oppi tarkastelemaan yhtä tiettyä ja samaa prosesessia eri näkökulmista. Monia näistä näkökulmista ei ole itse tullut edes ajatelleeksi 
aiemmin.

Diat olivat hyviä ja oli mukava, kun eri alojen ammattilaiset kertoivat omasta osaamisestaan.

Kurssin työmäärä ei alun jälkeen ollut kovin suuri.

Eetu-Pekan luentomateriaalit olivat hyvät ja niistä sai paljon irti raportteja tehdessä. Koen että raporttien aiheet olivat todella hyviä ja opettavaisia.

question_help_workload.php?lang=fi_FI


Tietoa etsimällä oppi hyvin asioita.

Lisäpisteet seminaareista oli hyvä

Mielestäni hyödyllinen kurssi tekniikan fukseille. Saa jonkinlaista kosketuspintaa siihen, millaisten prosessien kanssa tulevaisuudessa työskennellään ja 
mitä kaikkea prosessi- ja ympäristöteollisuuteen sisältyy. Hyvä, että aiheen sai valita itse; motivaatiota kirjoittamiseen oli, kun sai tutkia aihetta, joka 
itseä kiinnostaa. Tehtävänannot hyvät ja selkeät. Luennoilla ehkä hieman yksipuolisesti esimerkkejä, mutta apua sai jos oma prosessi poikkesi kovasti 
esimerkeistä tai oli hankala tehtävänantoa ajatellen.

Esseen kirjoitus käytänne toimi mielestäni erittäin hyvin

Parin kanssa työskentely

Kaikki toimi hyvin, kiitos!

Kurssin perus idea oli hyvin toimiva, sopivasti kuormittava ja opettajalle pisteet joustavuudesta kun omassa elämässä oli hieman kaikkea ja sai sovittua 
palautuksia myöhemmälle.

Kurssi oli tosi mielenkiintoinen ja kiva ensimmäinen kosketus alaan. Kurssin suoritustapa oli mieleinen.

Hyvä arvostelutapa (raportit)

Luentodiat sekä tehtävänannot olivat selkeitä.

Luennot olivat mielenkiintoisia

Hyvä kurssi, jossa oppii paljon uutta ja uusia näkökulmia asioille.

Yhdellä luennolla saatiin käytyä seuraavan raportin aihe läpi.

Eetu-Pekan luennot mukavan selkeitä ja kompakteja. Hyvä ettei pakollista läsnäoloa ole liikaa, se veisi vain motivaation.

Parityöskentely opettaa tiimityötaitoja

Kattava kattaus aiheita

Selkeät tehtävät

Ihan hyvä kurssi oli. Selkeät ohjeet.

Kirjoitelmat olivat todella hyödyllisiä ja niiden avulla oppi tuntemaan alaa paremmin.

Töitä on 8 joten palautetta saa tasaisesti töiden välillä. Jotkin aiheet pvet tietyille prosesseille vaikeita, jolloin prosessiin saa ottaa uutta näkökulmaa.



ohjeistukset

Prosesseihin tuli perehdyttyä hyvin

Raporttien aiheet olivat sopivassa järjestyksessä, niiden tekemiseen oli riittävästi aikaa ja prosessien tarkasteluun sai kurssilta hyvän kokonaiskuvan.

Kirjoittamista oli paljon, mutta siinä sai hyvää harjoitusta kirjoittamiseen ja lähteiden hakuun ja arviointiin.

Viikko luentoja + viikko aikaa raportin tekemiselle oli todella hyvä käytänne. Materiaalit olivat todella hyviä ja selkeitä. Tukea raportin tekoon sai 
helposti.

Toimiva kurssi. Hyvät luennot ja tehtävät tukivat oppimista.

Aiheita kirjoitelmiin oli paljon ja kirjoittamiseen oli riittävästi aikaa.

Kehitettävää.

Sekalaiset ohjeet, huonosti laaditut ohjeet ja älyvapaa toiminta ohjeiden kanssa. Miten Johdanto pitäisi kirjoittaa kun ei tiedä mitä 95% raportista tulee 
sanomaan kun johdannon kirjoittaa ja kun ei tiedä edes mistä asioista koko raportti pitää kirjoittaa???

Luennot eivät tuo mielestäni lisäarvoa.

Tehtävien pisteidenanto oli melko hidasta.

Raporttiosioiden arvioinnit voisivat tulla hieman nopeammin, jos se vain olisi mitenkään mahdollista, koska niistä voisi vähän arvioida aina tasoa, 
millaista vaaditaan.

Olisi ollut kiva saada edellisten esseiden tulokset takaisin seuraavaa esseetä varten ajoissa tai viimeistään sitä seuraavaa esseetä varten, jotta pystyisi 
mahdollisesti parantamaan omia suorituksia.

Tehtävien tarkistus kestää todella kauan. Olisi kiva saada vähintäänkin tieto siitä, jos tarkistus kovin myöhästyy.

Raporttien arviointi kesti kauan.

Tietoa oli välillä aika hankala löytää, lisäksi tehtävien tarkastuksessa kestää kauan.

Arvostelut vain numeroina - jotain kirjallista palautetta olisi ollut myös mukava saada. Ymmärrän, että kurssi on massakurssi ja arviointi vie varmasti 
aikaa, eli numerot kätevin vaihtoehto. Töiden arviointeihin meni laittoman pitkä aika! Edelleen (tänään 12.12.) odotellaan arvostelua lokakuussa 
palautetuista töistä. Käsittääksenii arvosteluun saisi mennä maksimissaan kolme viikkoa. Joskus viivytyksiä toki tulee, mutta kaksi kuukautta ei ole 
mielestäni enää edes mitenkään selitettävissä.



Arviointi oli hidasta. Olisi ollut helpompi kirjoittaa seuraavia esseitä, jos olisi saanut aiemmista esseistä palautetta. Näiden palautteiden mukaan olisi 
voinut parantaa seuraavissa esseissä.

Töiden arvostelussa kesti todella kauan.

Ehkä vähän nopeamalla aikataululla olisi voinut saada raporttien tulokset, että tietäisi onko tehnyt edellisen oikein.

"Tehtävien arvostelussa kestää kohtuuttoman kauan..."

Arvioinnit todella myöhässä

Olisi hyvä jos saisi kirjallista palautetta raportin aiheista niin tietäisi, mitä parannettavaa on.

Vaikee nähä miten tää nyt auttaa mua prosessidynamiikassa

yhteistyö tekniikan viestinnän kanssa

Arvosanat saisivat tulla raporteista nopeammin, jotta tietäisi onko raporttien tasoa tarvetta vaikkapa nostaa. Nyt esim. jo kaikki raportit palautettu, mutta 
vasta puolista tullut arvosanat.

Luennoitsija puhui aika nopeatahtisesti. Hieman hitaamman puheen sisäistäisi paremmin.

Tehtävien arviointia voisi nopeuttaa :D Näkemys jää monista asioista suppeaksi kun käsitellään vain yhtä prosessia, toisaalta monesta "aiheesta" myös 
oma kurssinsa ja tämäkin opetti hyvän yleiskuvan

Muuta palautetta

Mahtavan nopeat vastaukset aina sähköposteihin!

Kurssi antoi uusia näkökulmia siihen, mitä kaikkea prosessitekniikka sisältää.

Kurssi oli hyvä ja sen avulla opin tarkastelemaan prosessia eri näkökulmista.

Arvioinnin saannissa kestää aika kauan

Kurssilla pääsi hyvin tutustumaan valitsemaamme prosessiin.

Erittäin hyvä tapa oppia eri näkökulmat, mahtavaa joustoa opettajalta esim sairastumistilanteissa

Eetupeki on

Kaikki meni hyvin



Uskon, että Moodle on nettisivuja parempi sähköinenoppimisympäristö.
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