Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen

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

FREMTIDENS MEJERIINGENIØRUDANNELSE OG ÅRSMØDE 2016
Årsmøde: Den 7. september 2017 - Sæt  i kalenderen allerede nu!
Ny bestyrelse i IbM: Ved IbMs årsmøde den 8/9 2016 blev følgende bestyrelsen sammensat: Formand Jens
Termansen – nu Rynkeby; Anne-Sophie Hoff – Arla Foods; Anne Skriver – Chr. Hansen A/S; Leif Haamann – GEA
Process Engineering A/S; Christian Bejder – DuPont Nutrition Biosciences ApS; Hans Henrik Lund – Arla Foods;
Koordinator Anne-Sofi Christiansen - Dansk Mejeriingeniør Forening.
Referat fra Årsmødet 2016: Referatet fra årsmødet kan findes og læses på hjemmesiden via dette link.
Fremtidens mejeriingeniøruddannelse og mejeripraktik: Ind over sommeren blev det afklaret, at
udvalgsarbejdet omkring fremtidens mejeripraktik resulterede i følgende tre aktiviteter og konklusioner:
Placering af praktikken.
IbM indstilling: At der skal være mulighed for praktik på hhv. bachelor og kandidatniveau.
Resultat: Udvalget indstiller til og KU har godkendt etablering af mulighed for praktik på begge niveauer. Effekten bliver
at der i 2017-2019 vil være praktik om efteråret og kun på masterniveau.
Mobilitetsvindue
IbM indstilling: At der skal være mulighed for mobilitet på kandidatniveau
Resultat: KU ønsker at arbejde videre med problemstillingen herunder behov og placering i forhold til studieordning og
kursusbeskrivelser.
Bachelortitel
IbM indstilling: At styrke uddannelsens profil og rekruttering ved at inkludere ordene ”Teknologi” og/eller ”Videnskab”
– f.eks. BSc Fødevareteknologi og Ernæring
Resultat: KU ønsker en særskilt proces, hvor evt. titelændring skal begrundes i tungtvejende argumenter og efter
enighed blandt interessenter.

Nyt fra KU: Bjarke Bak Christensen fratræder som institutleder 30. november 2016. Efter næsten seks år som
leder af Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved Københavns Universitet har Bjarke Bak Christensen valgt at
søge nye udfordringer. På FOOD udpeges lektor Susanne Sørensen som konstitueret institutleder, indtil en ny
institutleder er ansat.
Rekruttering til uddannelsen 2016/17: I 2016 blev 22 studerende optaget på mejerikandidatuddannelsen og
som det nok er kendt var 39 i mejeripraktik. For 2017 er der ingen sikre prognose endnu, idet praktikken først
gennemføres til efteråret og kommer til at omfatte de studerende, som har søgt optagelse på kandidatstudiet.
Det er således et spændende tal der er i vente, men som først alvor bliver kendt omkring 1. september 2017.
Vigtigere end nogensinde
Det er vigtigere end nogensinde, at fastholde momentum i denne 3-årige periode, indtil mejeripraktikken er
tilbage i sporet 2019/2020 og igen ligger på bachelorniveau og igen med et tilbud på kandidatniveau.
Aktiviteter 2016: I 2016 har der været afholdt 12 rekrutterings- og studenterarrangementer. Der har været god
tilslutning til de fleste, og de studerende giver generelt udtryk for, at de er meget imponerende over branchens
opbakning og interesse. De glæder sig over at uddanne sig indenfor en branche, hvor de er efterspurgte. Der har
desuden været søsat et nyt initiativ – Mejeriingeniør for en dag – hvor unge kan følge en yngre mejeriingeniør
på en arbejdsdag på et mejeri/i en virksomhed i branchen. Alle har mulighed for at søge – og dette sker også via
hjemmesiden. Der ligger en fin lille reklamefilm for konceptet på Youtube .
Aktivitetsplan 2017:
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Bestyrelsen og sekretariatet ønsker alle medlemmer og læsere en god jul samt et godt nytår!
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