Referat af møde i uddannelsesudvalget for Multimediedesigneruddannelsen og
Professionsbachelor i Digital konceptudvikling samt tilknyttede efter- og
videreuddannelser
Mødedato

11. december 2019

Mødested

Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning

Mødedeltagere

Gbemi Petersen, LEGO
Susanne Møller Eriksen, Teknisk Landsforbund
Jesper G. Nørgaard, Skabertrang
Jakob Soelberg, Webko
Karina Villumsen, EAMV
Mikael Gasseholm Bang, EAMV
Helle Birkmose Winding, EAMV

Afbud/fraværende

Mads Iburg, Chopar
Malte Bolvig, MCB
Michael Hegelund, Bravo Tours

Referent
Dagsorden:

1. Velkomst til EAMV v/uddannelseschef Helle Winding
Se præsentation fremsendt med referat.
2. Præsentationsrunde af medlemmer v/alle
Jakob Soelberg: Uddannet multimediedesigner og digital konceptudvikler.
Selvstændig med eget webbureau, design af webløsninger. Webko.
Jesper G. Nørgaard, Skabertrang. Afsæt fra grafisk branche på et
ledelsesmæssigt niveau. Nu selvstændig med bureauet Skabertrang i
Silkeborg. Jesper interesserer sig for, hvordan rekruttering af unge mennesker
sker på en god måde – og hvad fastholder dem, hvad motiverer dem har
ligeledes interesse.
Mikael Bang: Underviser på begge uddannelser, men mest på digital
konceptudvikling. Her primært E-handel og Konceptudvikling. På
multimediedesign underviser Mikael i digitalt indhold.
Susanne Møller: Teknisk assistent, Grafisk designteknolog og Ekonceptudvikling. Repræsentant fra teknisk landsforbund. Vil bl.a. gerne give
input til arbejdsmarkedets behov.
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Helle Winding: Uddannelseschef for uddannelserne multimediedesigner,
digital konceptudvikling og datamatiker. Hun har tidligere været på LEGO, VIA
og i udlandet. Helle har været på EAMV som uddannelseschef i 1½ år.
Gbemi Petersen: Data consultant på LEGO. Hun arbejder med oplevelser i det
digitale rum og dataanalyse med fokus på at levere bedre beslutningsgrundlag i
virksomheden på forskellige områder.
Karina Villumsen: Udviklingskonsulent og underviser. Primært underviser
inden for EAMVs efter- og videreuddannelse. Og ellers deltager som
udviklingskonsulent i forskellige projekter og udviklingsopgaver på akademiet.

3. Præsentation af MMD, DKON og efteruddannelserne v/underviser Mikael
Bang og udviklingskonsulent Karina Villumsen
Jf. udsendte præsentation af uddannelsesprofiler på MMD og DKON.
De forskellige profiler blev diskuteret. Og de to profiler på konceptudvikling blev
diskuteret i forhold til deres titler, og om det kunne gøres med målrettet. Gbemi
kunne se problemudforskeren som det de kalder product lead på LEGO. Det
blev diskuteret, at det at skabe oplevelser og koncepter kræver ét mindset,
mens e-commerce/marketing kræver et andet mindset.
Kort præsentation af efter- og videreuddannelser:
- På EAMV har vi ca. 1200 studerende på vores efteruddannelser uddannelser man tager samtidig med man er i job. Vi har oplevet en stigning
på dette område på ca. 30%.
- Der er kortere og længere forløb. Men kendetegnene for alle fag er, at de
afsluttes med en kompetencegivende eksamen. Man kan også vælge at
tage en hel uddannelse, således man ender med et niveau som fx en
multimediedesigner.
- Vi har ved siden af vores åbne udbud af kurser fokus på skræddersyede
løsninger til virksomheder, og her har vi efterhånden flere gode
samarbejder.
4. Hvad er et uddannelsesudvalg og hvad skal vi have ud af det hver især?
v/uddannelseschef Helle Winding
Se vedhæftede præsentation og årshjul. Og til næste møde kommer hvert
medlem med inputs til, hvad de hver især gerne vil have ud af det.
Vi mødes næste gang d. 5. februar. Kl. 15-19. Kl. 15-16: Udvalget konstituerer
sig.
5. (Udvalget konstituerer sig og vælger formand og næstformand)
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6. Rundvisning på EAMV v/uddannelseschef Helle Winding

Næste møde
Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 15-19: Fællesmøde med de andre udvalg
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