Aftagerpanel ved Institut for Mennesker og Teknologi d. 15. november 16-18
- med efterfølgende middag
Lokale: Bygning 02 -1-031 - Geofagsal
Tema: Uddannelsernes relevans for arbejdsmarkedet – rekruttering til efter- og videreuddannelse og nye
uddannelser ved IMT
Instituttets uddannelser arbejder løbende med relevansen for det arbejdsmarked de uddanner til. Derfor
har vi stort behov for en vedvarende dialog med medlemmerne af aftagerpanelet om bevægelser på
arbejdsmarkedet og deres indsigt i konkrete behov. Ved dette møde vil vi beskæftige os med spørgsmålet
om relevans gennem drøftelse af to typer uddannelse, nemlig henholdsvis vores udbud af
Masteruddannelsesprogrammer (deltidsuddannelse) og udbud af i alt 9 nye kandidatuddannelser
(ordinære uddannelser). Vi stiller skarpt på de opgaver, som fremtidens kandidater og mastere skal løse, og
beder aftagerpanelets medlemmer om input til tilpasning af uddannelsernes indhold og profil. Formålet
med mødet er at understøtte de faglige miljøers arbejde med at rekruttere og tilpasse indholdet og form til
aktuelle behov.
Følgende uddannelser er udgangspunkt for dialogen ved dagens møde:
Masteruddannelser
(se vedhæftede beskrivelser)

Kombinationsuddannelser
(se vedhæftede beskrivelser)

Masteruddannelse i Projekt- og Forandringsledelse
Master i Organisationspsykologi
Master i Uddannelse og Læring
Master i Socialt Entreprenørskab
Master i Sundhedsfremme

Datalogi & Geografi
Datalogi & Business Studies
Datalogi & Filosofi og Videnskabsteori
Informatik & Arbejdslivsstudier
Informatik & Sundhedsfremme og
Sundhedsstrategier
Informatik & Pædagogik og Uddannelsesstudier
Plan, By og Proces & Psykologi
Plan, By og Proces & Filosofi og Videnskabsteori
Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier & Kultur
og Sprogmøde

Tidspunkt
16:00-16:15

Programpunkt
Velkommen – seneste nyt og opsamling fra sidste møde
Ved Institutleder, Anders Siig Andersen og Viceinstitutleder,
Camilla Schmidt

16:15-16:50

Nye kandidatuddannelser fra 2018
- præsentation af uddannelserne og feedback fra aftagerne
Præsentation ved studielederne
• Mads Rosendahl, Datalogi og Informatik
• Kristian Nagel Delica, Plan, By og Proces

•

Mari Holen, Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier

Runde med feedback fra aftagerpanelet i plenum
•
•

16:50-17:00
17:00-17:15

Hvilke udfordringer på arbejdsmarkedet kan kandidater med
de særlige tværfagligheder løse?
Hvilke relevante arbejdsfunktioner kan vi pege på for
kandidater med den særlige tværfaglighed?

PAUSE
Masteruddannelser – hvem henvender de sig til og perspektiverne
for deres fremtid
Præsentation af Masteruddannelserne
• Jan Pries-Heje, studienævnsformand
• Camilla Schmidt, viceinstitutleder

17:15-17:55

Branding, kommunikation og rekruttering til Masteruddannelser
– workshop
-

17:55-18:00

Hvilke hensyn afgør prioriteringer ifht efterspørgsel på efterog videreuddannelse?
Hvilke behov kan deltidsuddannelser som
masteruddannelser særligt opfylde?
Hvad skal der til for at tilpasse modeller for udbud af efterog videreuddannelse til aftagernes behov?
Hvem efterspørger masteruddannelser?
Hvilken type efteruddannelse efterspørger aftagerne mest?

Workshoppen opsamles med bud på hvad studielederne vil arbejde
videre med
Mødeplan for 2018 og kommende udfordringer på
uddannelsesområdet – forslag:
Mandag den 12.marts 2018
Mandag den 11. juni 2018
Tirsdag den 18. september 2018
Onsdag den 21. november 2018

18:00 -

Fælles middag og tak for denne gang

Bilag:
Nye kombinationskandidatuddannelser ved IMT
Masteruddannelser ved IMT

