Autoteknolog
ucl.dk

For dig som vil til tops
i autobranchen!

Kort om uddannelsen
Autoteknolog er en to-årig uddannelse, der sigter mod
en overordnet stilling i en autobranche i rivende udvikling. Der er brug for ledere og rådgivere, som har
overblik over stadig mere komplicerede værksteds-,
salgs- og rådgivningsopgaver. Dette fordi der er kommet flere automatiske og computerstyrede funktioner på
biler, moderne værksteder har højteknologiske testfunktioner og effektiv arbejdsdeling mellem dygtige specialister
og ikke mindst har forhandlerleddet brug for viden om såvel teknologi som service og kommunikation med kunder.
Af de årsager har autobranchen behov for medarbejdere
med bred teoretisk indsigt, der kan bevare overblikket,
og som kan håndtere en bred vifte af tekniske, administrative og ledelsesmæssige opgaver indenfor branchen.
Job og karriere
Som autoteknolog kan du finde arbejde inden for forskellige områder i autobranchen (forhandlere, værksteder,
landsdækkende importører, m.v.).

Typiske jobtitler kan være:
• Teknisk rådgiver på større værksteder for biler,
lastvogne og busser eller i de tekniske afdelinger
på importørernes hovedsæder
• Konsulent på after-sales og leverandørområdet
• Underviser på auto- og køretøjsområdet
• Floormanager
• Teknisk værkfører
• Værkstedschef.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

3. semester

• Kvalitet, sikkerhed
og miljø 5 ECTS

• Personaleledelse-1
5 ECTS

• Mekanisk/elektronisk
optimering 5 ECTS

• Driftsøkonomi 5 ECTS

• Dataanvendelse 2 ECTS

• Hybrid biler/brændstofsøkonomi 5 ECTS

• Personaleledelse-1
2 ECTS

• Salg og Service 5 ECTS

• Studieteknik 3 ECTS
• Dataanvendelse 3 ECTS
• Kommunikation/teamarbejde 2 ECTS

4. semester

• Praktik 15 ECTS
• Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS

• Virksomhedsoptimering
5 ECTS

• Rådgivning og forretningskorrespondance 3 ECTS

• Personaleledelse-1
5 ECTS

• Sikkerhedssystemer
5 ECTS

• Servicedesign 5 ECTS
• Teknisk analyse 5 ECTS
• Valgfag 5 ECTS

• Motor og Motorstyring
5 ECTS

• Komfort 5 ECTS

• Transmission 5 ECTS

Videreuddannelse
• Innovation og entrepreneurship (overbygning)
• Produktudvikling og teknisk integration (overbygning)

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/autoteknolog

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Uddannelsessted
Undervisningen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense og
SDE AutoVidencenter, Odense.

Odense
Studievejleder
Susanne Skov Nielsen
sun@ucl.dk
29 16 66 77

