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Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: 14/09-17 

Referent:  

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Maria Baunbæk, Preben Nielsen, Anne Marie Kverneland,  

Helle Wendelboe, Annette Gammelgaard, Charlotte Thorndahl, Monica Sørensen. 

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Ny programleder på uddannelsen 

4. Studiestart 

5. Status på studieordningsarbejdet 

6. Den årlige uddannelsesrapport – gennemgang 

7. Status på praktikpladssituationen 

8. Forslag til spørgeskema til virksomhederne i forbindelse med praktikbesøg omkring de 

studerendes kompetencer  

9. Diverse 

 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 

+ 

Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt med følgende opfølgning 

på et af punkterne: 

Anne-Marie har fundet at ca. 50 % 

deres laborantpraktikanter er ældre 

end årgang 1990, men om de har 

været i gang med en uddannelse 

vides ikke.  

Preben har samme fornemmelse fra 

Novozymes. Ofte er praktikanter 

over 25 år eftertragtede.  
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3 
Annette Gammelgaard har valgt at 

stoppe som programleder. Maria 

Baunbæk overtager som 

programleder for begge uddannelser 

(laborant og miljøteknolog).  

  

4 Der var et lille fald i søgningen, 

men der er fortsat nok 

studerende til holdet. Dette er 

generelt for alle 

akademiuddannelserne.  

Der er startet 35 

laborantstuderende.  

Der er i år lavet et fælles 

studiestartsforløb med 

miljøteknologerne.  

 
 

5 Den nye 

studieordningsbekendtgørelse er 

trådt i kraft, og 

studieordningsarbejdet 

fortsætter i efteråret. I 

netværket er der enighed om at 

skolerne ønsker at være bundet 

mindst muligt af hinanden. I den 

nye studieordning vil der være 

60 ECTS fælles og 30 lokale.  

Der er pt. planlagt 1 eksamen 

efter første år, men med 

mulighed for at lave delprøve 

efter 1. semester. Input om at 

dette vil være en god idé.  

Den nye studieordningen vil få 

en mere overordnet ordlyd, så 

den er fremtidssikret.  

Input om at de studerende vil 

have brug for forståelse for 

robotter, herunder en lille grad 

af programmering.  

Også vigtigt at de har flair for 

software, high-throughput.  
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6 Annette G. gennemgik 

rapporten. Rapporten udsendes 

med referatet.  

  

7 De sidste to halvår har alle 

studerende fået praktik, men i 

sommer manglede 6 studerende 

praktik. Holdet var større end 

normalt, så antallet af 

praktikpladser er det samme. 

Der er 3 praktikanter i udlandet.  

De indkaldes til møder, for at 

holde dem til ilden med 

søgningen.  

Det kommende hold er igen et 

stort hold på 28, hvoraf 8-9 pt. 

har fået praktik.  

  

8 Der er ikke nogen kommentarer til 

skemaet. På det sidste udd. 

udvalgsmøde i skoleåret samles der 

op på brugen af skemaet.  

  

9 Annette T. orienterede om at vi 

planlægger at udbyde kurser inden 

for det immunologiske og 

bioteknologiske område, både 

teoretiske og praktiske.  

CMC ønsker en kursusbeskrivelse for 

at se indholdet. Det er umiddelbart 

en mangelvare med kurser inden for 

områderne. Udkastet sendes ud til 

udd. udvalget.  

  

 


