Hvad skal fremtidens måleteknolog kunne?
- Møde om den nye måleteknologuddannelse ved EASJ og EAAA

Jylland

23. august 2017 kl. 9:30

Erhvervsakademi Aarhus (EAAA)
Hasselager Allé 8, 8260 Viby J

Sjælland

29. august 2017 kl. 9:30

Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Invitation til fokusgruppeseminar om uddannelse inden for måleteknologi
I kølvandet på flere års stigende efterspørgsel, på medarbejdere med måletekniske kompetencer, har
Uddannelses- og Forskningsministeriet i foråret 2017 godkendt ansøgninger fra EASJ og EAAA om
oprettelse af en dedikeret deltid/efteruddannelse inden for måleteknologi. Oprettelsen af uddannelsen
falder sammen med, at ministeriet også har finansieret udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale om
metrologi i perioden 2016-2018. Det nye undervisningsmateriale udarbejdes af GTS institutterne DFM og
FORCE Technology under projektnavnet metrologi.dk.
Uddannelsen skal dække virksomhedernes behov for medarbejdere med kompetencer inden for
måleteknologi. For at sikre dette, har vi brug for jeres input.
Vi vil derfor gerne invitere jer til arrangement, hvor vi ønsker at informere om de ny tiltag, samt modtage
jeres input for at kunne skærpe udformningen af uddannelsen og de udviklede undervisningsmaterialer.

Tilmelding sker på nedenstående link – ved at vælge og tilmelde et af de to arrangementer
http://www.eaaa.dk/om-os/arrangementer/

Program
09.30

Registrering og morgenbrød

10.00

Velkomst og introduktion
David Balslev-Harder, projektleder ved Metrologi.dk

10.10

Virksomhedernes udfordringer
Ronny Ulrik Gregersen, afdelingsleder, Novo Nordisk A/S (begge dage)

10.30

Virksomhedernes udfordringer
Frank Meistrup, Specialist, Medico Support A/S (23. august)
Exova Metech (29. august)

10.45

Pause

11.00

Præsentation af metrologi.dk
David Balslev-Harder, projektleder for metrologi.dk

11.30

Præsentation af den nye uddannelse inden for måleteknologi
Dorte Ydemann Pedersen, uddannelseschef EAAA
Den godkendte uddannelse er en modulopbygget deltidsuddannelse. Uddannelsen kan
tilpasses den enkeltes behov. Det er også muligt bare at tage et enkelt modul.

12.00

Frokost

12.45

Virksomhedernes behov & Diskussion
Ulla Andrup Jensen, lektor EAAA

14.45

Opfølgning på metrologi.dk
David Balslev-Harder, projektleder for metrologi.dk

15.00

Udbud og optagelse på den nye uddannelse inden for måleteknologi
Torben Würtz, Studieleder EASJ

15.30

Hvad så nu?, opsamling og afrunding
Torben Wurtz, Studieleder EASJ
Dorte Ydemann Pedersen, uddannelseschef EAAA

15.45

Tak for i dag

