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Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde - https://www.eamv.dk/om-os/uddannelsesvalg-ogbestyrelse/produktionsteknolog
Omstruktureringen af studieordningen, som skulle have været sendt ud med sidste referat, blev ikke
færdig til udsendelse. Studieordningen fremsendes denne gang.
2. Meddelelser fra formandskabet
Der har ikke været lavere ledighed siden 2008, som pt er på 2.1% generelt, mod 4.1% på landsplan
3. Sager til behandling
Muligheder for merit til GMM.
Der har gennem tiderne været en del studerende, der har benyttet sig af meritordningen og AU er
meget interesseret i et fremtidigt samarbejde.
John vil gerne komme forbi PTE og fortælle om GMM og mulighederne inden Kvote 2 i marts 2022.
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Det er planlagt til 8. december 2021.
Det kan med fordel kombineres med brobygningen med Herningsholm, hvor forløbet fra EUD – EAU
– Ingeniør tydeliggøres
De studerendes bekymring om GMM på engelsk er ikke et problem i praksis. John kan ikke
genkende, at de studerende fra EAMV er udfordret på sproget.
GMM bliver med al sandsynlighed (afventer 2. behandling i folketinget) pga det nye politiske udspil
omkring engelsksprogede uddannelser primært med dansk undervisning fremover.
Ny titel: Global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM
Hvis uddannelsen bliver gennemført på dansk, tror vi der er flere der vil gå GMM-vejen
Adgangskrav: Mat B, Fys B, Eng B (HF uden overbygning)
Kan der opnås merit ift den nye uddannelse på AU og PTEs opdaterede studieordning?
Vi vil i det nye år starte med at tydeliggøre vejen fra EUD til diplomingeniør og drøfte muligheder for
meritordinger. Samtidig vil vi drøfte og aftale samarbejde omkring brug af værksteder og fagligt
fællesskab.
Der holdes indledende møde om ovenstående d. 8. december.

-

i. Aktuelle emner:
TIL MØDET I OKTOBER-NOVEMBER
1. Studieordninger
Der blev orienteret ændringer af institutionsdelen ift opbygningen af 3.
semester. Det nuværende 3. semester er påbegyndt den nye opbygning på
en overgangsordning.
2. Evalueringer siden sidst
Danmarks studieundersøgelse. Vi afventer resultatet, som vi får primo 2022

3. Praktik- og beskæftigelsessituationen
Beskæftigelse: Ingen nye tal fra datavarehus: 13,1%, men vi ved, at de er i
beskæftigelse.
Praktik: Der er kun én studerende, der ikke har fundet en praktikplads
endnu. Der er masser af pladser, så det falder på plads.
4. Rekruttering og optag
Der er intet nyt.
5. Virksomhedskontakt
Træ- og møbelindustrien (TUFF) efterspørger medarbejdere, der har mere
viden om træ. De savner den gamle træteknikker.
Vi er i dialog med flere træ- og møbelvirksomheder, hvor vi skal undersøge
om der er fælles ønsker til opkvalificering og derefter drøfte muligheder for
at udbyde valgfag og/eller kurser inden for træområdet.
Studerende på 3. semestre er projekter i virksomheder endnu.
Praktik: Klimaambassadører observerer implentering af den grønne
omstilling og bringer viden med hjem, som vi inddrager i uddannelsen, men
hjælper også virksomhederne med at blive grønnere.
AU-deltid: nyt 10 ECTS modul under udvikling: Bæredygtighed i praksis
Her har de studerende mulighed for at arbejde med konkrete bæredygtige
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løsningsforslag i virksomhederne.
6. Digitalisering i uddannelsen
AviX, Ansys Granta EDU-Pac, Power BI er blevet/bliver indkøbt og anvendt
i uddannelsen ultimo 2021/primo 2022
Skycif er under drøftelse (konstruktionsberegningsprogram)
Enterprice Dynamics benyttes allerede.
MOE underviser i det. AU-Herning entrerer med en konsulent.
7. Udviklingstendenser og videnkilder
Er behandlet i de øvrige punkter.
Ansættelse af Sussi inden for produktudvikling bæredygtighed giver et godt
løft.
4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Der blev orienteret om processen med PTE-akkrediteringen.
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Vi har været rundt om dette i de øvrige punkter.
Ifm udpegning af nye udvalgsmedlemmer ved udgangen af 1. kvartal 2022, vil der skulle vælges en
ny fra TL, da Jens Ole stopper. Jens Ole undersøger muligheder for en ny.
Vi vil spørge Træ- og møbelindustrien om de vil indgå i udvalget.
6. Næste møde
Fælles uddannelsesudvalgsmøde d. 8. februar 2022
Punkter til næste møde: Opfølgning på samarbejdet med AU
10. maj 2022 kl. 15.30-17.30
27. oktober 2022 kl. 15.30-17.30

28. Evt.
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