Uddannelsesudvalget for Multimediedesigner (mmd) og
Professionsbacheloruddannelsen i E-konceptudvikling (ekon)
Referat fra opstartsmødet mandag d. 26. januar
Deltagere:
Torben Nielsen Sander, Faglig sagsbehandler ved Teknisk Landsforbund
Kim Vestergaard, Direktør NHC
Casper Andersen, Studerende MMD
Søren Brask, Studerende EKON
Knud Erik Rasmussen, Udviklingschef EAMV
Claus Gregersen, Uddannelseschef Herning Gymnasium
(til stede ved første del af mødet, som blev kørt sammen med uddannelsesudvalget for
datamatikeruddannelsen, hvor Claus også er tilknyttet)
Helle Rysgaard Bjørnager, Uddannelsesleder EKON (referent)
Fraværende:
Kasper Aaberg, Uddannelsesleder MMD
Christina Kjærgaard, Medlem udpeget af Dansk Erhverv
Endnu ikke offentliggjort medlem udpeget direkte af EAMV (repræsentant for erhvervslivet)

Dagsorden:
1. Præsentation af medlemmer og motivation for at indtræde i udvalgene
2. Uddannelsesleder præsenterer uddannelsen/uddannelserne, projekter samt udvikling
indenfor brancherne – ”hvad rører sig lige nu?”
3. Uddannelsesleder gennemgår kommissorium for udvalget
4. Konstituering af udvalg og formand jf. kommissorium
5. Fastlæggelse af mødeplan

Ad 2)
Uddannelseslederen for prof. bacheloren i E-konceptudvikling præsenterede kort de to
uddannelser. Her blev bl.a. nævnt, at:
- MMD netop har været igennem en akkrediteringsproces. Som der afventes svar på.
- EKON er midt i en stor revision af den nuværende studieordning – et oplagt emne for
uddannelsesudvalget at arbejde med på fremtidige møder
- Frafald og dimensionering er to væsentlige temaer, som underviserteamet på de to
uddannelser naturligt er optagede af. Bl.a. påtænkes der udarbejdelse af et
screeningprogram for at sikre, at det er de ”rigtige” studerende, der opnår optagelse på
MMD-studiet. Netop for at minimere frafald, sikre kvalitet på uddannelserne – men

1

også for at sikre, at umotiverede studerende ikke optager studiepladsen fra andre
mere motiverede kandidater.
Der var bred enighed i udvalget om, at netop et eventuelt screeningprogram og frafaldsindsatser ville være relevante punkter på fremtidige dagsordener.
Ad 4)
Udvalget valgte Kim Vestergaard som formand. Og Torben Nielsen Sander som næstformand.
Begge poster bestrides for 4 år ad gangen.
Ad 5)
Udvalget fastsatte to møder i 2015:
-

Tirsdag d. 7. april fra kl. 16.00 til 18.00
Tirsdag d. 20. oktober fra kl. 16.00 til 18.00

Møderne vil finde sted på EAMV. Indkaldelsen til møder sker pr. mail senest 14 dage før – og
denne indkaldelse indeholder dagsorden samt eventuelle bilag til behandling.
Formand samt uddannelsesleder for EKON / MMD udarbejder i fællesskab dagsorden for
fremadrettede møder, men alle udvalgsmedlemmer kan foreslå punkter til dagsordenen. Det
er allerede besluttet på opstartsmødet, at udvalget gerne vil arbejde med temaet
Screeningprogram på mødet i april.
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