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Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Meddelelser fra formandskabet  
3. Oplæg om brobygning mellem videregående uddannelser og det lokale erhvervsliv v. 

projektleder Jesper Gabs Jensen. 
4. Sager til behandling  

i: aktuelle emner:  
1. Kvalitetsrapport  
2. Studieordninger 
3. Evalueringer siden sidst 
4. Praktik – og beskæftigelsessituationen  
5. Rekruttering og optag 
6. Virksomhedskontrakt  
7. Digitalisering i uddannelsen 
8. Udviklingstendenser og videnkilder  

5. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
6. Orientering fra uddannelsesudvalg medlemmerne  
7. Næste møde 
8. Evt.  
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Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer til referat 
 

2. Meddelelser fra formandskabet  

Præsentationsrunde. 
 

3. Oplæg om brobygning mellem videregående uddannelser og det lokale erhvervsliv v. 
projektleder Jesper Gabs Jensen. 

Præsentation af brobygning i lokalområdet via af en række projekter: 

• Projekt Videnbro 

• Akademiker i Erhvervslivet  

• Headstart  
 
Det er vigtigt, at få studerende ud i studiejobs, da det øger mulighederne for fastansættelse efter praktik og 
hovedopgave.  
 
For mange timers studiejob kan også blive en udfordringen for ”hovedbeskæftigelsen” – uddannelse.  
 

4. Sager til behandling  

 
i: aktuelle emner:  
1. Kvalitetsrapport  
Godkendt for 2020 
Beskæftigelsestallene er gode  
Studieintensiteten er gennemgående for lav – og også forstærket af COVID-19 nedlukninger. 
 
2. Studieordninger 
 
 
3. Evalueringer siden sidst 
Relativt tilfredsstillende undervisningsevalueringer fra de studerende fra perioden med 2. nedlukning– men 
der er store afvigelser fra det fysiske i negativ retning. Det ser ud til at tilfredsheden er størst i de forløb, 
hvor underviser og de studerende kendte hinanden fra den fysiske undervisning. Noget tyder endvidere på, 
at de mest konkrete og kvantitative fag egner sig bedre til virtuel undervisning end de lidt ”blødere” og 
reflekterende fag. 
 
 
4. Praktik – og beskæftigelsessituationen  
INE alle har praktik 
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MAK har afsluttet praktik.  
PB IHM mangler 80% at aflevere praktikkontrakt.  
 
5. Rekruttering og optag 
Optaget svinger fra år til år, men det store ”ryk” kommer først til 1. juli.  
 
 
 
6. Virksomhedskontrakt  
 
 
7. Digitalisering i uddannelsen 
 
 
8. Udviklingstendenser og videnkilder  
Link til Forskningens Døgn, hvis vi har et link.  
 
Indsæt Link:  
 

5. Orientering fra EAMV og uddannelsen 

 

6. Orientering fra uddannelsesudvalg medlemmerne  

Mads: Har der været udfordringer med trivsel og frafald?  
Der har ikke været de store problemer med frafald, men trivsel har været en lille udfordring.  
 
Mads: Online studievejledning kan være en mulighed til at ”fange” mistrivsel, da det er mindre 
grænseoverskridende.  
 
 

7. Næste møde 

 
 
 

8. Evt.  

 
 
 
 


