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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 19/04-17 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens Bischoff, Martin Olsen, Helle 
Vendelbo Jensen, Maria Baunbæk, Sofie Buch, Jesper Johansen, Alf Johansen  
Afbud: Camilla Nørskov, Charlotte Breinholt, Jacob Zeuthen, Stig Hirsbak, Kasper Dirckinck-
Holmfeld 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  
3. Gennemgang af studentertilfredshedsundersøgelsen 
4. Analyse af videngrundlaget 
5. Kommentarer til tjekliste til prøvetagning (se vedhæftede) 
6. Status ny studieordning 
7. Input til opdeling af miljøteknologernes 3. sem. i to retninger 
8. Dimittender og beskæftigelse 
9. Diverse 

 
 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Annette gennemgik 
studentertilfredhedsundersøgelse
n fra efteråret. Der har været et 
fald inden for flere områder 
sammenlignet med tidligere år. 
Bl.a. loyalitet, udbytte og det 
fysiske miljø. Kort efter 
undersøgelsen blev offentliggjort 
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blev flere studerende inddraget i 
en dialog omkring årsagerne. 

Det viste at en del af årsagen er 
den nye pædagogiske 
transformation med ændret 
læringstilgang, det nye LMS 
(learning management system) 
samt manglende faciliteter til 
gruppearbejde for de 
studerende.  

Der er efterfølgende arbejdet 
med tiltag for at imødekomme 
dette, som de studerende 
allerede nu kan mærke en 
forbedring på baggrund af.  

4 Der blev i december udført en 
analyse af videngrundlaget på 
baggrund af input til en såkaldt 
videnlog, der føres løbende over 
semestrene. På baggrund af 
dette er der sket eller vil der ske 
opkvalificering af undervisere på 
arbejdsmiljø og 
vandanalyseområde.  

Ligeledes vil de studerende  
fremadrettet blive introduceret 
til OML og VOC beregninger, 
samt LAR allerede på deres 
første tema med tilhørende 
vandmængdeberegninger.  

  

5 Listen er fin. Eneste tilføjelse er 
at man skal huske at spørge om 
tilladelse til at tage foto. Dette 
indføres på listen.  

 

 

 

 

6 Der er kommet en ny 
bekendtgørelse, der giver 
mulighed for at 1/3 af 
skoledelen ikke længere skal 
være fælles med andre 
udbydere af uddannelsen. Det 
betyder at f.eks. 3. semester 
kan tilrettes de lokale aftagere 
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fuldstændig. 
 
Bekendtgørelsen er trådt i kraft 
april 2017, og vi forventer at 
starte studieordningsarbejdet til 
efteråret, med en ny 
studieordning til sommerstart 
2018.  

7 På baggrund af den nye 
bekendtgørelse overvejer vi at 
skabe to retninger på 
miljøteknologuddannelsen, 
således at 3. sem. deles op i en 
prøvetagningsretning og en 
virksomhedens miljøarbejde 
retning (miljøledelse, miljøgodk., 
affald mv.). 

Input til dette var at det er en 
god idé, som vil gøre det lettere 
for aftagerne at forstå, hvad de 
kan. 

En udfordring kan være om de 
studerende er i stand til at vælge 
retning allerede i midt på 2. 
sem., som vil være en 
nødvendighed. 

  

8 Cphbusiness laver løbende dimittend 
undersøgelser, men der er ikke lavet 
en for miljøteknolog, da 
uddannelsen er for ny. 

Vi har fortsat stor fokus på 
jobsituationen, og indgår i 
samarbejde med TL og HK om at 
hjælpe de studerende i job. 

Vi fornemmer at tidligere 
studerende stille og roligt kommer i 
relevante job. 

  

9 Der er vedtaget følgende datoer til 
møder i næste skoleår: 

23/8 

22/11 
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24/1 

18/4 

De studerende kommenterede på at 
de føler de tiltag der bliver drøftet i 
udd. udvalget hurtigt bliver 
implementeret på uddannelsen.  

 


