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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Er godkendt

2. Meddelelser fra formandskabet
HJS orienterede om at EAMV er indstillet til positiv akkreditering på den indsendte
genakkrediteringsansøgning.
Derudover orienterede HJS om de tilpasninger af medarbejderstaben, som er sket
primo 2017 pga. behov for besparelser.

3. Sager til behandling
a. Aktuelle emner ….
DWV orienterede om ansøgerantallet til hhv. MMD og DKON og det forventede
antal optagne pr. 2017.
Derudover blev udvalget orienteret om resultater fra UddannelsesZoom, der
giver data på uddannelser omkring eks. ledighed efter endt uddannelse og
gennemsnitlig indkomst i første job.
https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#!/

EAMV har på landsplan fået topplaceringer (fra 1 til 3) blandt alle
erhvervsakademier mht. de studerendes tilfredshed med undervisernes
faglighed, hvor rustede de er til at varetage deres første job mm.
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EVA har også lavet undersøgelser blandt alle optagne via KOT’en i 2016 og
også her opnås flotte resultater.

b. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Pt. køres der praktikeksamen på 4. semester.
En del af 4. semesters-årgangen er interesserede i at læse videre på en PBuddannelse hos EAMV eller evt. i Århus.
DWV kunne fortælle, at statistikken viser, at dimittender med en top-up
uddannelse som eks. PB DKON har bedre beskæftigelsesmuligheder end
studerende med en AK som eks. MMD, da de har 1½ års længere uddannelse
men ansættes til samme lønniveau.

c. Udvikling og anvendt forskning i uddannelserne
ML spurgte ind til hvilke typer af projekter, som er interessant for EAMV.
HJS uddybede at det kan være projekter, hvor grundforskning knyttes til det
mere anvendelsesorienterede, og hvor EAMV kan hjælpe med at teste,
hvordan teorien fungerer i praksis i små- og mellemstore virksomheder.
NF efterlyste muligheden for at løse opgaver i form af eks. dataindsamling på
ægte empiriske undersøgelser i stedet for at løse fiktive opgaver.

d. Videncenter, hvis tilknyttet
Intet til dette punkt

e. Efter- og videreuddannelse – rekruttering og indhold
Intet til dette punkt

f.

Kontakt til aftagere for behov og relevans
Tidligere har underviserne besøgt alle studerende på deres praktiksted en gang
i løbet af praktikperioden.
Dette er ændret til gruppevejledning/erfaringsudveksling mellem mindre
grupper af studerende sammen med en underviser.
MRJ fortalte positivt om denne fremgangsmåde, som hun oplever som
udbytterig.
DWV vendte med udvalget, at det kan være udfordrende at få nye trends og
tendenser fra virksomheder i lokaleområdet.
De skal komme fra andre former for netværk.

g. Gennemgang og opfølgning på uddannelsens evalueringer (jf.
evalueringsmanualen)
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DWV og HJS orienterede om gennemførte uddannelsesevalueringer.
Der har derfor skulle hentes eksterne undervidere ind og der har været flere
aflysninger af lektioner. Dette har naturligt givet utilfredshed hos de studerende.

h. Fastholdelse af studerende
MMD har haft et frafald på ca. 30% på dem som startede i 2015.
Udvalget spurgte ind til årsagerne til frafaldet og hvor de frafaldne går hen efter
EAMV.

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
DWV orienterede om kommende ændringer i studieordningen for MMD, som på
landsplan er ved at være færdigt.
Udvalget drøftede kort, hvilke behov der er for tilpasninger eks. behovet for viden om
videoproduktion.

5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Intet til dette punkt

6. Næste møde
Oktober/november 2017. LC udsender Doodle for at fastlægge datoen.

7. Evt.
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