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Uddannelsesudvalg, mødereferat 
Dato: 22/11-17 

Referent: Maria Baunbæk 

 

Deltagere: Annette Thromsholdt, Lars Bo Køppler, Jens Bischoff, Martin Olsen, Helle Vendelbo 
Jensen, Maria Baunbæk, Alf Johansen, Kasper Dirckinck-Holmfeld 

Afbud: Charlotte Breinholt, Camilla Nørskov, Jacob Zeuthen, Sofie Buch, Jesper Johansen, Stig 
Hirsbak 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Status på optag 
4. Status på studieordningsarbejdet 
5. Den årlige uddannelsesrapport – gennemgang og diskussion  
6. Ultrafine – nanopartikler – Hvad skal miljøteknologerne vide om det og på hvilket 

niveau? 
7. Diverse 

 
 

 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave 
+ 
Ansvarlig 

Deadlines 

1 Godkendt   

2 Godkendt   

3 Der er optaget 28 i september, 
hvoraf en faldt fra hurtigt, og to 
er faldet fra inden for de sidste 
par måneder.  
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4 Gennemgang af de nationale 
fagelementer, som er udarbejdet 
i samarbejde med Århus 
erhvervsakademi.  

Udover dem skal der 
efterfølgende udarbejdes lokale 
fagelementer.  

Forhåbentlig bliver de nationale 
elementer sendt af sted før jul til 
godkendelse.  

  

5 Kort gennemgang af de 
væsentligste emner fra udd. 
rapporten.  

Der arbejdes fortsat med at 
synliggøre erhvervskompetencer 
i hvert tema. 

Der arbejdes med TL om at 
komme ud til virksomhederne og 
fortælle om uddannelsen. 

De to første årgange blev i 
september inviteret til follow-up 
møde, som gav meget vigtig 
information om, hvor de får job. 
Samtidig viste det sig at langt 
flere er i relevant beskæftigelse 
end vi havde antaget 

Input fra udvalget til at benytte 
dimittendernes erfaringer, som 
input til de lokale fagelementer i 
studieordningen. 

 

 

 

 

6 Niras har pt. ikke opgaver inden 
for det. Men det er et område, 
der kan blive stort fremadrettet.  
 
Det vil blive et emne på 
arbejdsmiljøområdet, kan være 
godt at perspektivere det ind 
her.  
 
Umiddelbart er det nok ikke et 
område hvor miljøteknologerne 
vil få specielt mange jobs.  
Målemetoder er pt. meget 
højteknologiske.  
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7 Cphbusiness Laboratorie og Miljø 
er som den første videregående 
uddannelsesinstitution blevet 
miljøcertificeret efter ISO 14001. 
Dette fejrer vi fredag den 1. 
december kl. 12 sammen med 
de studerende. 

Vi har været en del i medierne 
pga. mikroplast i drikkevand. 
Det er startet som et 
garageprojekt, hvor de 
studerende har arbejdet frivilligt 
med at undersøge mikroplast i 
søer og åer. Metoden blev så 
overført på drikkevand, og 
efterfølgende valideret af DCE.  

De studerende der deltager 
aktivt i vores garageprojekter 
har mulighed for at få det på 
deres eksamensbevis.  

 

  

    

 


