Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen
REKORDSTORT KANDIDATOPTAG – ÅRSMØDE 3/9 2015 – VIGTIGT DEBATMØDE 19/11 2015
Årsmøde: Torsdag den 3. september kl. 10.00 afholder IbM sit tredje årsmøde. Mødet holdes i år på
Branderup Mejeri. Alle medlemmer samt andre interesserede i gruppens aktiviteter er velkomne. Mødet
holdes i sammenhæng med Dansk Mejeriingeniør Forenings generalforsamling, virksomhedsbesøg på
Branderup Mejeri og mejeriingeniørmiddag om aftenen. Alt i alt en dag i mejeriingeniørens tegn. Invitation
udsendes i august, men tilmelding er mulig allerede nu via dette link.
Optag på mejeriingeniøruddannelsen: På nuværende tidspunkt er kun kandidatoptaget kendt. Det slår til
gengæld alle rekorder med i alt 34 studerende!! Søgningen til bachelorstudiet er endnu ikke kendt, men der er
maks.-optag på 110 studerende. Der er heller ikke tal på, hvor mange der søger mejeripraktik i foråret 2016–
men forventningen er, at holdet bliver større end i år, og at der nemt kan komme 30 studerende i praktik.
Debatmøde i Industrigruppen: IbM’s målsætning er, at der skal uddannes 25 mejeriingeniører om året. Det
betyder umiddelbart, at der skal lidt flere i praktik (25-30), og at målet faktisk allerede nu ser ud til at være
nået. Men er disse tal rigtige? Afspejler de den samlede Industrigruppes behov – hvis der kigges 10-15 år ud i
fremtiden. Hvis tallet er større – hvordan sikres der så tilstrækkelige antal praktikpladser – både hvad angår de
fysiske pladser og økonomien bag? Spørgsmålene er relevante og skal besvares til Københavns Universitet (KU)
inden årsskiftet. IbM’s bestyrelse finder det relevant at tage dialogen med medlemmerne og inviterer derfor til
debatmøde den 19. nov. 2015 kl. 12.30 i Odense. Invitation følger, men det anbefales, at reservere datoen nu.
Curriculum og studiefremdriftsreform: KU har arbejdet intenst på at opdatere uddannelsens curriculum.
Dette sker både på baggrund af ønsker fra IbM, men også på baggrund af at studiefremdriftsreformen
udstikker nye rammer for at få de studerende hurtigt igennem studiet. Branchens input fra curriculummøde
ultimo 2013 er taget ind i arbejdet, og det er aftalt, at der nu udpeges tre fagområder, hvor IbM stiller med en
gruppe branchefolk til at medvirke ved en gennemgang af indholdet for det enkelte fagområde. Dette arbejde
startes op i efteråret og forventes at forsætte, således at hele curriculum over tid gennemarbejdes.
Tivolimøde den 8. september 2015: Tivolimødet – som de senere år er afholdt i DI – ændrer i år form. Mødet
vil fortsat blive indledt med de generelle informationer, som alle studerende har brug for at få at vide, men
efterfølgende vil der være en række små ”stande”, hvor praktikmuligheder kan præsentere sig – pulver,
ingredienser, procesudstyr etc. Formålet er at vise mulighederne ved alternative praktikophold. Invitationer
kommer fra KU/Anni Bygvrå Hougaard.
Styrkelse af procesområdet på Institut for Fødevarevidenskab (IFV) på KU: Der er et stort ønske om at styrke
mejeriingeniøruddannelsen på procesområdet. Mælkeafgiftsfonden og Arla Foods har derfor sammen sikret
en fem-årig bevilling til etablering af en procesteknologiplatform på IFV. Bevillingen udgør i alt 4,5 mio. kr. fra
Mælkeafgiftsfonden og 3 mio. kr. fra Arla Foods over de første 3 år. KU skal så via såkaldt match funding
frembringe et tilsvarende beløb. Bevillingen for de sidste 2 år frigives i forhold til aftalt performance som
vurderes af en styregruppe nedsat af Mælkerationaliseringsfonden . Bevillingen muliggør ansættelse af en
professor, en lektor og tre Ph.d.’er pr. år inden for procesområdet. En indsats som skal give mejeriingeniøren
en meget stærk procesteknologisk platform.
Aktivitetsplan 2015:
Klik her for at se om det kan være relevant at deltage som repræsentant for branchen
3-2
4-2
27-2
TBD
19-3

Mejeripraktikaften (25 delt.) 
Mejeribrugets Dag (37 delt.) 
Bachelor-åbent-hus på KU 
Kandidat-åbent-hus på KU/N.A.
Kandidataften (32 delt.) 

30-3
20-5
17-6
3-9
8-9

Råvarekursus (KU) 
Dairy Forum: Bliv Mejeriingeniør (32 delt.) 
Afslutning praktik (25 delt.)
Årsmøde
Tivolimøde

TBD
4/11
11-12/11
19/11

Rejseaften
International Food Contest
Karrierebussen
Debatmøde

Sekretariat: Mælkeritidende, Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, tlf. 66124025, e-mail: info@dairy-career.dk, web: www.dairy-career.dk

Trykte materialer og webbannere: Trykte materialer kan fortsat rekvireres og webbannerne kan downloades
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