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Ifølge kommissoriet skal dagsordenen tage udgangspunkt i følgende skabelon, det vigtigste er at alle punkter 
er behandlet i løbet af møderne i 2021.  
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt 
 

2. Meddelelser fra formandskabet 
Jens Ole fortalte om valg til udvalget i 2022. Jens Ole genopstiller ikke 
Punkter er desuden indskrevet under sager til behandling. 
 

3. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

- TIL MØDET I APRIL-MAJ-JUNI 
1. Kvalitetsrapport 

Mål er nået, men studieintensiteten er faldet  
Der er ingen kvalitetsmål, der går direkte på underviserevaleringen. 
                         

2. Studieordninger 
Er i gang med en omstrukturering af 3. semester 
 
 
 

3. Evalueringer siden sidst 
Praktikevaluering virksomheder:  
mangler kendskab til værktøjer til tegning/ERP, Excel, samarbejde med alle 
i organisationer 
Håndværksmæssig baggrund 
 
Lærbar:  
Det ser rigtig fint ud (dog lav studieintensitet), men ellers status quo ift 
sidste år. 
 
Underviserevalueringen – fokus på virtuel undervisning: 
Lav studieintensitet 
Der er større undsving end normalt. Nogle undervisere shiner – andre gør 
ikke. Der er meget læring i resultaterne, men afspejler også de studerendes 
frustration over corona-situationen generelt. 
 
 

4. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
Beskæftigelse fra TL: Den er faldende og er nu på 6,6% -  berørt ledige (fald 
på 1,5% på 3 mdr). Fuldtidsledige ca 5-6% 
Årsagerne til divergens mellem TL- og EAMV-tal blev drøftet. Der måles på 
2 forskellige ting med 2 vidt forskellige metodikker, der ikke kan 
sammenlignes. 
 

5. Rekruttering og optag 
pr. 1. maj: 19 (mod 15 sidste år) 
 

6. Virksomhedskontakt 
2. semester er i praktik omkring projekter. Det har været meget svært i år 
pga corona-situationen, men det er lykkedes igen i år. 
I arbejdet med at finde virksomheder, har mange fået øjnene op for os. 
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7. Digitalisering i uddannelsen 
Drøftet under de andre punkter 
 

8. Udviklingstendenser og videnkilder 
Praktikevaluering virksomheder: Automatisering, Industri 4,0 (data-analyse 
og -validering), Power BI, 3D-print, virksomhedsforståelse og økonomi 
(købmandsskab, arbejdsmarkedsforståelse), forandringsparathed  
 

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
Drøftet under de andre punkter 
 

5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 
Se evt. 
 

6. Næste møde 
Fælles uddannelsesudvalg 14/9 
Næste møde 30/11 
 
 

7. Evt. 
Emne til efterårsmødet:  
Videreuddannelsesmuligheder og de barrierer der er forbundet med det. 
Status og muligheder. 
Hvad skete der med meritordningen til GMM? Vi drøfter det forud for mødet i efteråret (EAMV+AU) 
 
Opfølgning på power BI og præsentation af hvad vi har arbejdet med. Kan Power BI blive en del af 
AU IPP, evt som et 5 ECTS-fag? 
PhD-studerende og kobling til Brian. Præsentation fra Manufactoring festival.  


