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Status

Formålet med erhvervsakademiuddannelsen som pro-
duktionsteknolog er at kvalificere dimittenden til selv-
stændigt at kunne planlægge, organisere og gennem-
føre opgaver inden for produktion og produktudvikling 
samt teknisk salg og indkøb i erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen er en kort videregående, erhvervsrettet 
uddannelse på to år inden for produktion. De to år er 
opdelt i fire semestre, hvor de to første semestre er til-
rettelagt, så der opnås en grundlæggende indsigt i ud-
dannelsens faglige elementer. På tredje semester kan 
den studerende specialisere sig inden for to retninger: 
’Produktudvikling og konstruktion’ eller ’Produktions- 
og procesoptimering’. Fjerde semester anvendes på 
praktik i en virksomhed og til at udarbejde det afslut-
tende eksamensprojekt. 

Som færdiguddannet produktionsteknolog har man 
lært metoder til at tilegne sig færdigheder og ny vi-
den med henblik på at vurdere praksisnære problem-
stillinger inden for tekniske, organisatoriske, øko-
nomiske, kvalitets- og miljømæssige områder, samt 
anvende teknisk dokumentation og kalkulationer til 

formidling af løsningsforslag til samarbejdspartnere.
Undervisningen er tilrettelagt med en høj grad af pro-
jektorienteret samarbejde med et udviklingsperspektiv, 
da denne arbejdsform typisk kendetegner dagligdagen 
i aftagervirksomhederne. Til at understøtte træningen i 
denne arbejdsform, løses der undervejs i uddannelsen 
flere større projektopgaver i samarbejde med virksom-
heder, og på 3. semester gennemgår de studerende et 
undervisningsforløb omkring innovationsledelse og til-
bydes undervisning i projektledelse.

Det vægtes at holde fokus på, at uddannelsen er en 
praksisnær og teknisk orienteret uddannelse, hvor 
anvendelse af teknologier som computerbaserede 
tegne-og konstruktionsprogrammer, 3D printere og 2D 
laserskæring er med til at omsætte den teoretiske un-
dervisning til konkrete fysiske elementer, der indgår i 
formidling af opgaveløsningen.

Markedssituationen
Både nationalt og regionalt peger alle analyser 
på et stigende behov for de kompetencer som 
produktionsteknolog-uddannelsen tilbyder. På 

nationalt plan forudser Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd en mangel på mere end 10.000 teknisk 
uddannede fra Erhvervsakademierne i 2020.

Det tekniske uddannelsesområde er et nyt satsnings-
område for IBA Erhvervsakademi Kolding. Det første 
hold studerende dimitterede i juni 2017, og uddannel-
sen bliver løbende udviklet i et dynamisk samspil mel-
lem undervisere, studerende og virksomheder.

Uddannelsen har som den eneste på akademiet en ho-
vedvægt af studerende med en EUD-mæssig baggrund 
og flerårig erhvervserfaring.

Uddannelsens tekniske identitet styrkes ved at inte-
grere uddannelsen med det faglige miljø i efter- /vi-
dereuddannelsesområdet, der har udbud af en række 
teknisk orienterede akademiuddannelser, eksempel-
vis inden for produktionsteknikker, projektstyring, og 
logistiske forhold. 
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Kernekompetencer og videngrundlag
De studerende opnår kompetencer til at varetage prak-
sisnære erhvervsfunktioner inden for produktion og pro-
duktudvikling, herunder at kunne deltage i og gennemfø-
re projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder. 

Den faglige viden bag disse kompetencer hviler på 
uddannelsens kerneområder, der er samlet omkring 
produktudvikling herunder design og konstruktion, om-
kring materiale- og fremstillingsprocesser, samt pro-
duktions- og procesoptimering. 

Et forskningsfelt med stor relevans for kerneom-
råderne udspringer af mega-trenden digitalisering. 
Inden for fremstillingsvirksomheder udmøntes 
denne mega-trend i nye digitale teknologier, der 
understøtter en udvikling hen mod den næste indu-
strielle revolution - ”Industri 4.0”.

Et andet forskningsfelt med stor relevans for uddan-
nelsen er materialeteknologi. Dette forskningsfelt er i 
Danmark fremhævet som et væsentligt indsatsområde 
i Forsk2025, under afsnittet: ’Materialer til fremtidens 
produktion og produkter’.

På uddannelsen bindes disse to forskningsfelter sam-
men gennem Additive Manufacturing (AM), i daglig tale 
3D print. Efterhånden som AM flytter sig fra print i plast 
til print i metal og andre materialer, vil viden om AM få 
stor betydning for uddannelsens dimittender.

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den Europæiske 
Kvalifikationsramme EQF og det lovbestemte viden-
grundlag er erhvervs- og udviklingsbaseret. Erhvervs-
baseringen skal sikre, at uddannelsen er funderet på ny 
viden om centrale tendenser inden for de erhverv, som 
uddannelsen retter sig mod. Dette opnås eksempelvis 
ved, at undervisere og studerende under hele uddan-
nelsen er i tæt kontakt med virksomheder, herunder 
deltager på branchemesser.

Udviklingsbaseringen skal sikre, at uddannelsen er ba-
seret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som 
er relevant for det erhverv, som uddannelsen retter sig 
mod. Dette opnås eksempelvis ved, at underviserne og 
studerende deltager i arrangementer hos relevante in-
novationsnetværk og faglige organisationer for at få 
indblik i deres videnarbejde. Desuden involveres de stu-
derende i undervisernes egne forsknings-og udviklings-

aktiviteter, der har til formål at øge den videnskabelige 
og tekniske viden inden for uddannelsens kerneområder.
Udviklingsbasering indebærer desuden, at uddannel-
sen er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er 
relevante for de kerneområder, der er konstituerende 
for uddannelsens formål og erhvervssigte. Således 
deltager underviserne i vidensamarbejder som MADE 
- Manufacturing Academy of Denmark - der arbejder 
for at fremme produktion i Danmark gennem forskning, 
innovation og uddannelse. MADE beskæftiger sig med 
både uddannelsens kerneområder og de for uddannel-
sen relevante forskningsfelter. 

Værdiskabelse og udvikling
Overordnet er uddannelsens sigte at bidrage til 
samfundsmæssig værdiskabelse, således at ny 
udviklings- og forskningsbaseret viden omsættes 
i både undervisningsforløbene og gennem kompe-
tenceopbygning i virksomheder. Dette sker gennem 
uddannelse af dygtige dimittender med kompeten-
cer, som efterspørges til innovation i erhvervslivet, 
og som kan bidrage til en stærkere videnbasering i 
de virksomheder, de ansættes i.
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År efter år vil vi forøge markedsværdien af akademi-
ets produktionsteknologuddannelse, så arbejdsmar-
kedet aftager alle dimittender, og så engagerede stu-
derende sikrer landets højeste fastholdelsesprocent 
for denne uddannelsestype.

Strategien for uddannelsen er baseret på en investe-
ringsplan over tre år, hvor en ambitiøs andel af uddan-
nelsens budget anvendes til udvikling af uddannelsen, 
så den får en naturlig position i regionens produktions-
tekniske økosystem, hvor akademiets produktionstek-
nologuddannelse fungerer som ’viden-hub’.

Return On Investment skal komme fra en kontrolleret 
vækst i optag, således der i 2020 er et optag af en volu-
men, hvor samspillet i undervisnings- og studiemiljø mel-
lem de forskellige årgange udgør basen i ’viden-hubben’.

Primære udfordringer og muligheder
Med det første hold dimitterende i 2017 er uddannel-
sen stadig under udvikling. Først efter det tredje gen-
nemløb i 2019 vurderes det, at uddannelsen har fundet 
sit leje - både i forhold til form, indhold og faglig profil.

I perioden 2015 til 2017 har studerende og undervisere 

opbygget og udviklet et velfungerende forløb, som i 
strategiperioden skal videreudvikles. Dette skal ske på 
en måde, så uddannelsen stadig er præget af skaber-
kraft, lyst til innovation, udvikling og iværksætteri.

Hvis uddannelsens potentiale skal forløses, forudsæt-
ter det, at aftagernes behov matches tæt med udvik-
lingen og væksten i uddannelsen. De studerende skal 
have tæt kontakt med aftagerne, og alle studerende 
skal ved afslutningen af 1. år have identificeret mindst 
én potentiel jobmulighed i en virksomhed. 

Uddannelsens praksisnære og faglige orientering ta-
ler til studerende med en vis erhvervserfaring, hvilket 
kan være en udfordring i forhold til studerende uden 
erhvervserfaring. Der skal udvikles rammer, så der 
både kan fastholdes et højt fagligt niveau for alle, og 
så ambitiøse studerende kan involvere sig i udfor-
drende projektopgaver.

Strategiens ambitioner stiller krav til fortsat udvikling 
af uddannelsens læringskoncept, hvor studerende 
med en erhvervsbaggrund møder det videregående 
uddannelsesniveau, og hvor intentionen om en tek-
niske og praksisnær tilgang, kommer til udtryk ved, 

at den teoretiske undervisning omsættes til konkrete 
virksomhedsprojekter og praktiske øvelser.

Uddannelsen skal afspejle den erhvervskontekst, de 
studerende møder som dimittender, og skal derfor 
hvile på nyeste produktionstekniske metoder med 
digitalt islæt og på digitale former for samarbejde. 
Som støtte i anvendelsen heraf skal underviserne 
have viden og indsigt i digitale processer inden for 
områder som konstruktion, robotteknologi, additive 
manufacturing/3D, automatisering og datahåndte-
ring. Desuden skal undervisningen omfatte digitalt 
støttede metoder til samarbejde om eksempelvis pro-
blemløsning og simuleringsøvelser.
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Ambitioner og strategiske mål

For at få udviklet uddannelsen til verdensklasse er det den overordnede 
strategi at starte med at gøre den til en succes i det lokale område. 

Følgende strategiske mål skal ses som løftestænger i dette arbejde: 
• Virksomhederne skal være med til at uddanne deres fremtidige nøgle-

medarbejder - produktionsteknologen
• Studerende tilbydes målrettede forløb, hvor de indgår i udviklingsba-

serede sammenhænge
• Uddannelsens læringskoncept bliver national benchmark for tekniske 

erhvervsakademiuddannelser
• Uddannelsens faglige identitet og image understøttes ved underviser-

nes anvendelse af de nyeste læringsmetoder inden for det tekniske 
uddannelsesområde.
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Strategiske mål og  
implementeringstiltag

Nøglemedarbejder
Målet er, at 100% af de studerende får en aftale om job 
eller kommer i job i løbet af uddannelsesforløbet. Det 
primære implementeringstiltag er at sikre erhvervsba-
sering og relationsopbygning gennem et struktureret og 
visionært erhvervssamarbejde.

Erhvervsrettet- og anvendelsesorienteret undervisning 
kræver samarbejde med det erhvervsliv, der efterspørger 
produktionsteknologens kompetencer. Samarbejdet kombi-
nerer uddannelsens faglige og pædagogiske metoder med 
de problemstillinger, der er aktuelle i virksomhederne.

For at sikre at uddannelsen løbende og systematisk får 
tilført ny viden om centrale tendenser inden for beskæfti-
gelsesområdet, opbygges en bred og fleksibel portefølje 
af virksomheder. Målet er, at der skal være en portefølje 
på ca. 40 virksomheder, som involveres på forskellig vis 
i uddannelsen i løbet af et år.

Med dette antal som udgangspunkt etableres individuelle 
partnerskabsaftaler, hvor aftalte samarbejdsplatforme 

matches med virksomheders behov på kort og lang sigt 
- og med indbyggede jobmuligheder for de studerende.

Studerende tilbydes målrettede forløb, hvor de indgår 
i udviklingsbaserede sammenhænge
Målet er, at 75% af de studerende involveres i udviklings-
baserede forløb. Det primære implementeringstiltag er 
at sikre de studerendes muligheder for udviklingsbase-
ring gennem struktureret videnarbejde.

Udviklingsbaseret undervisning forudsætter samarbejde 
med vidennetværk, der kan udvikle ny, praksisnær viden, 
der igen kan omsættes konkret igennem de forskellige 
samarbejdsplatforme. Det kan fx være praktikophold i 
en virksomhed der samarbejder med et GTS, et seme-
sterprojekt hos en virksomhed i samarbejde med andre 
vidennetværk, eller ved at de studerende inddrages i un-
derviserens egne forsknings- og udviklingsprojekter.

Uddannelsens læringskoncept bliver national bench-
mark for tekniske erhvervsakademiuddannelser
Ambitionen om at blive et nationalt benchmark, skal 

være understøttende til at fastholde og videreudvikle 
’foretagsomhedsfantasien’ hos alle med tilknytning til 
uddannelsen. Det primære implementeringstiltag er at 
sikre en ’open innovation’-tilgang til videre udvikling af 
læringskonceptet.

Foretagsomhedsfantasien bygger på en kultur præget af 
skaberkraft, lyst til innovation, udvikling og iværksætteri. 
At vælge en metode som åben innovation til udviklingsmo-
del, giver mulighed for at inddrage forskellige parter med 
kompetencer, viden og interesser inden for forskellige 
aspekter af uddannelsen. Parterne kan for eksempel være 
kolleger og studerende, alumne, virksomheder, videninsti-
tutioner, forskellige former for netværk og iværksættere. 
Uddannelsen vil derved indhente ekstern viden og stadig være 
styrende i processen i forhold til den strategiske udvikling.

Uddannelsens faglige identitet og image understøttes 
ved undervisernes anvendelse af de nyeste lærings-
metoder inden for det tekniske uddannelsesområde
Målet er, at IBAs produktionsteknologuddannelse bliver 
en del af forskningen i og anvendelse af læringsmetoder 
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implementeringstiltag

inden for de videregående tekniske uddannelser. Det 
primære implementeringstiltag er at sikre udvikling 
og implementering af læringsmetoder, der skal under-
støtte den teknisk-naturvidenskabelig kontekst, som 
uddannelsen og erhvervet befinder sig i.

Da læringsmetoderne bliver mere digitalt orienterede, 
forudsætter den rette tilgang til anvendelse i uddan-
nelsen et løbende samarbejde med IBAs Pædagogiske 
Center og ikke mindst med tekniske videninstitutioner 
som DTU’s Center for Digital Læringsteknologi, lea-
rnT DTU, der har fokus på at udvikle og bruge digitale 
metoder i læring. Desuden etableres samarbejde med 
andre aktører, der har fokus på digitalisering af under-
visningen som en læringsmetode.

Potentialet for uddannelsens faglige identitet og 
image ligger i, at de studerende både anvender er-
hvervsbaserede digitale metoder til eksempelvis kon-
struktion og produktionsoptimering, samt anvender 
læringsmetoder med et digitalt islæt til eksempelvis 
projektsamarbejde, problemløsningsmetoder, simule-
ringsprogrammer, innovationsprocesser, digitale ’fær-
digheds-undervisnings’ moduler og blended learning.




