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1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var hverken tilføjelser til dagsordenen eller bemærkninger til referat fra sidste møde.
Formanden bad om en kort præsentation af udvalgsmedlemmerne.

2.

Meddelelser fra formandskabet
På landsplan 1/10 2017 er ledighedstallet for produktionsteknologer 4,6% og for lokalområdet.
I den vestlige del af Region Midt (vores dækningsområde) er tallet 3,8. TL betragter et så lavt
ledighedstal som næsten fuld beskæftigelse.
TL har været arrangør for et oplæg fra Bila i Nykøbing Mors til vores studerende vedr. Industri
4,0. Oplægget blev meget vel modtaget og dannede grundlag for en refleksion over vores
uddannelses relevans. Mads fortalt om et succesfuldt projekt i samarbejde med Bila.
Det var bred enighed i udvalget om, at en forståelse for Industri 4,0 er vigtig for den fremtidige
produktionsteknolog.

3.

Sager til behandling
Der er ingen sager til behandling i øjeblikket.

4.

Praktik- og beskæftigelsessituationen
Beskæftigelsessituationen blev behandlet under punkt 1. Mange på 3. semester har allerede
fået praktikplads, men enkelt har endnu ikke. Det forventes, at alle har en praktikplads inden
jul.

5.

Udvikling og anvendt forskning i uddannelserne
Der var intet til dette punkt.

6.

Videncenter, hvis tilknyttet
AEB fortalte om videncenteret for energi og teknologi (CET), som hidtil at været optaget af
udvikling af kurser. Det har forsinket processen lidt med udskiftning af ansvarlig konsulent og
den seneste er tiltrådt 1. november.

7.

Efter- og videreuddannelse – rekruttering og indhold
AEB omtalte nogle af de AU, som akademiet tilbyder.

8.

Kontakt til aftagere for behov og relevans
MTP redegjorde for det opdaterede billede af virksomhedernes behov og dermed vores
uddannelses relevans.

9.

Gennemgang og opfølgning på uddannelsens evalueringer (jf evalueringsmanualen)
MTP fortalt kort om studievalgsevalueringen, som ikke rigtigt er interessant for udvalget.

10. Fastholdelse af studerende
MTP orienterede om den aktuelle fastholdelse og arbejdet med dette.
11. Orientering fra EAMV og uddannelse
AEB orienterede kort om den positive akkreditering af PTE-uddannelsen, som kom i hus i
første forsøg.
12. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Camilla understregede værdien af tiltaget med at koncentrere IT-undervisningen i starten af 1.
semester, og den samtidige anvendelse i de øvrige fag. Dette tiltag er blevet taget rigtigt godt
imod i klassen.
AEB oplyste, at der er skabt ny basis for et samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,
hvor der er bedre muligheder for lån af deres faciliteter til eksempelvis undervisningen i
automation.
13. Næste møde
Fælles uddannelsesudvalgsmøde er 6. februar 2018 fra 16.00-19.00.
14. Evt.
Camilla foreslog, at vi tager kontakt til René Lykke Christiansen hos Danstoker, som i forvejen
er engageret i samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner. Navnet videregives
hermed til Lise, som er akademiets kontaktperson til DI.
Formanden spurgte til nyudpegning til udvalget, men AEB kunne ikke tilføje noget.

