Referat af møde i uddannelsesudvalget for
Produktionsteknologuddannelsen samt tilknyttede efter- og
videreuddannelser
Mødedato
Mødested
Mødedeltagere

1.12.2016
Erhvervsakademi MidtVest, Gl. Landevej 2, 7400 Herning
Jens Ole M. Olesen, formand (JOO)
Anette Becker Berg (AEB)
Christian Wiberg (CW)
Michael Thura Pedersen (MTP)
Dan Blytækker (DB)
Poul Erik Borg, næstformand (PEB)

Afbud

Michael Bach Nielsen (MBN)
Arne Lund Mogensen (ALM)

Referent

Lise Christensen (LC)

Indledningsvist kunne LC oplyse, at Michael Bach Nielsen har valgt at forlade udvalget, da det
ikke kunne indpasses med hans nye job ved Siemens.
Det blev besluttet, at LC forsøger at finde den kontaktperson, som oprindeligt udpegede
Michael for evt. at få en erstatning udpeget.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – er godkendt via mail
2. Meddelelser fra formandskabet
JOO oplyste om ledighedstallene for produktionsteknologer fra TL:
På landsplan har vi for gruppen en ledighed på 4,5%
I vores område MidtVest er ledigheden på 4,2%
Højeste ledighed er der i København på 7,6% og laveste i Vejle området på 2%
3. Sager til behandling
a. Aktuelle emner ….
Behandles under punkt 4.
b. Praktik- og beskæftigelsessituationen
MTP orienterede:
Praktikken starter 2. januar 2017 og mange har allerede fået en aftale i stand
med en virksomhed.
Flere virksomheder har selv henvendt sig til EAMV for at få praktikanter.
Dimittendundersøgelse af de som dimitterede juni 2015 (Tilhører også punkt 3 g
):
MTP gennemgik dimittendundersøgelsen hvoraf det kunne ses, at langt de fleste
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var i relevant fast beskæftigelse.

c. Udvikling og anvendt forskning i uddannelserne
Indenfor produktudvikling er det svært, at få lov til at komme indenfor hos
virksomheder og lave projekter. Det går nemmere, når det drejer sig om
logistikområdet.

d. Videncenter, hvis tilknyttet
AEB orienterede: Pr. 1. august 2016 er der ansat en ny udviklingskonsulent i
CET, som vil sætte projekter i gang inden for dette område.
JOO understregede, at det kunne være interessant at få projekter sat i gang
indenfor det tekniske område snarest.
Tidligere har det primært været de merkantile og bio- og laboratorietekniske
uddannelser på EAMV, der har kørt projekter gennem deres videncentre CLE og
CIF.
e. Efter- og videreuddannelse – rekruttering og indhold
AEB orienterede om hvilke fag og linjer, der pt. køres indenfor de tekniske
uddannelser på AU.
Til foråret udbydes faget Six Sigma som to af PTE-uddannelsens undervisere nu
er certificerede til at kunne undervise i.

f.

Kontakt til aftagere for behov og relevans
MTP: Vi får et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der tager kontakt
med henblik på at få praktikanter og lave projektsamarbejder.
AEB kunne informere om, at der skal en større revision i gang af studieordningen
med virkning fra september 2018.

g. Gennemgang og opfølgning på uddannelsens evalueringer (jf
evalueringsmanualen)
Ennova-undersøgelsen (tilfredshedsundersøgelse blandt studerende, der
gennemføres hvert år på alle landets erhvervsakademier) er netop afsluttet og
resultaterne kender vi 20. december.
AEB orienterede om den evaluering af det samlede udbud af PTE-uddannelsen,
som pågår.
h. Fastholdelse af studerende
MTP gennemgik fastholdelsen for det nuværende 3. semester.
MTP fortalte endvidere om, hvordan den første uge på studiet er bygget op med
henblik på, at give nye studerende en god og tryg start på uddannelsen.
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Udvalget drøftede, hvordan man kan øge fastholdelsen, der dog generelt er god
på uddannelsen.

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
a. Underviser Kurt Hvid Olsen er blevet uddannelsesleder for den nye
byggekoordinator uddannelse men fortsat med i PTE-teamet.
AEB og MTP orienterede om dette.
b. Status for akkreditering af PTE-uddannelsen, beskrivelse af fagene
konstruktion og produktudvikling
Primo september er redegørelsen indsendt til Danmarks Akkrediteringsinstitution
(AI). Onsdag d. 7. december besøger AI sammen med et panel EAMV for at
interviewe hhv. ledelse, undervisere, studerende og tidligere studerende.
Til marts/april 2017 modtager EAMV en rapport i høring og i oktober 2017 får vi
den endelige afgørelse fra Akkrediteringsrådet på om PTE uddannelsen er blevet
positivt akkrediteret.
Optag 1. semester 2016, baggrund mv.
MTP fortalte om baggrunden mm. for det nye semesters studerende.
c. Vejen til GMM-studiet fordrer stadig en gymnasiel baggrund. MTP har
drøftet sagen med lektor Torben Tambo fra AU Herning
http://bachelor.au.dk/gmm/
På dette link kan der læses om meritmuligheder for produktionsteknologer.
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Intet til dette punkt
6. Næste møde
Mandag d. 30. januar 2017 fra kl. 16-19. Mødet er indkaldt via Outlook.
Dette er det årlige fællesmøde med de andre uddannelsesudvalg.

7. Evt.
Intet til dette punkt
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