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1. Formål

1.

Formål

Denne semesterbeskrivelse skal sikre, at der er sammenhæng imellem de overordnede
lovgivningsmæssige rammer for uddannelsen og de konkrete lektionsplaner for undervisningen, således at de studerende til hver en tid kan få et samlet overblik over de rettigheder og forpligtelser, der er gældende under uddannelsesforløbet samt kan orientere sig
omkring de forventninger, der stilles undervejs.
Følgende dokumenter indgår i uddannelsens samlede regelsæt:
Lov/bekendtgø- Uddannelses- Nationaldel Institutions- SemesterbeLektionsplan
relse
bilag
del
skrivelse +
StudieordValgfagskatalog
ning
Studieordning
Formål

Rammer for tek- Rammer for
niske og merkan- den konkrete
tile uddannelser uddannelse

Udarbej- Ministeriet
des af

Nationalt netværk

Fælles retlig Institutionel Overblik over se- Overblik over unkontrakt med retlig kontrakt mestret
dervisningsforløb
studerende med studeKommunikation
rende
med studerende
Nationalt net- Uddannelsen Uddannelsen
værk

Offentlig- www.retsinfo.dk Adgangsbewww.ucl.dk
gøres
kendtgørelsen

www.ucl.dk

www.ucl.dk

Den enkelte underviser
Lokal læringsplatform

Semesterbeskrivelsen giver overblik over det enkelte semesters aktiviteter, ligesom specifikke krav til aktiviteter uddybes.
Der tages forhold for, at nødvendige ændringer i datoer eller beskriver m.v. kan finde sted i
løbet af semestret. Det vil til hver en tid være den nyeste udgave af semesterbeskrivelsen,
som er publiceret på www.ucl.dk, der er gældende.

2.

Generel forventningsafstemning

Eftersom der er tale om en fuldtidsuddannelse, forventes det, at hver enkelt studerende leverer en arbejdsindsats, der svarer til et fuldtidsstudium.
Det forventes at den studerende deltager aktivt i undervisning, gruppearbejde og eventuelle virksomhedsbesøg.
På uddannelsen ønsker vi at fremme et godt studie- og arbejdsmiljø. Vi tror på, at det
bedst lykkes at skabe et godt fælles studiested og en god arbejdsplads, hvis vi optræder
høfligt og respektfuldt over for hinanden. Læs de nærmere retningslinjer i dokumentet
”Normer for samvær og opførsel” på www.ucl.dk under ”For Studerende”.
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3. Overblik

3.

Overblik

Produktionsteknolog, 1. semester Efterår 2019:
Tidsperiode

Måned

Aktivitet

Uge 36

August

Introuge + undervisning starter

20.

September

Studiestartsprøven

24.

Forudsætning for
prøve

x

Omprøve

Uge 39 – 45

September – november

Projektforløb – Projekt 1

Uge 42

Oktober

Efterårsferie -undervisningsfri
Intern prøve Projekt 1:

08.

November

Aflevering af skriftlig del

14. & 15.

November

Mundtlig prøve

Uge 47 - 01

November – januar 2020

Projektforløb – Projekt 2

Uge 49/50

December

Evaluering af fag

23. – 01. 2020 December – Januar 2020

x

Juleferie
Intern prøve Projekt 2.

03.

Januar

Aflevering af skriftlig del

09. & 10.

Januar

Mundtlig prøve

15.

Januar 2020

Samtaler

4.
4.1

x

Specifikke krav
Aktivitet 1: Introuge + Undervisning starter

Uge 36 starter op med introuge, hvor der også vil være lidt undervisning.
1. semester indeholder følgende fag, som udgør 30 ECTS i alt:
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4. Specifikke krav

Fagområder:
CAD 1
Produktudvikling
Statik og styrkelære
Materiale, processer og metode
Teknisk dokumentation
Produktionsteknik
Virksomhedsteknik
Virksomhedsteknik
Automatisering

4.2

Underviser
Carsten
Morten
Carsten
John
Carsten
Anita
Anita
Morten
Carsten

ECTS
3
5
3
4
2
4
2,5
2,5
4

Aktivitet 2: Studiestartsprøven

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole afvikler studiestartsprøve på produktionsteknologuddannelsen. Den studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte
på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen § 10.

Studiestartsprøven
Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes inden for de første 2 måneder.
Form:
Studiestartsprøven består af følgende aktiviteter, som den studerende skal gennemføre:
I forbindelse med introforløbet på uddannelsen gennemgås uddannelsens samlede indhold og skolens organisering omkring uddannelsen. Desuden arbejdes der med hvad det
vil sige at være studerende og det gøres klart hvilke forventninger institutionen har til de
studerende og deres indsats. Det er forståelsen af disse emner som testes i studiestartsprøven.
Beskrivelse af eksamensform:
Prøven er en multiple choice prøve med en times varighed. Den studerende har to forsøg
til at gennemføre studiestartsprøven.
Bedømmelse:
Godkendt/ikke godkendt. Resultatet meddeles umiddelbart efter aktiviteterne er gennemført.
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4. Specifikke krav

Adgangsgrundlang: Intet
Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke godkendt i første forsøg, har
den studerende mulighed for at bruge et andet forsøg. Gennemføres studiestartsprøven
ikke i andet forsøg, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf.
eksamensbekendtgørelsens § 10 og adgangsbekendtgørelsens §37 stk. 1 3. punkt.
Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen § 10. stk. 4. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede.

4.3

Aktivitet 3: Projektforløb – Projekt 1

Projekt 1 er et tværfagligt projekt. Der udarbejdes en skriftlig rapport på baggrund af et
projektoplæg. Projektoplægget udleveres på læringsplatformen ved projektopstart, og der
arbejdes med projektet sideløbende med undervisningen. Projektoplægget vil desuden indeholde detaljeret information om forløbet af prøven.
Mundtlig prøve afholdes med afsæt i den afleverede skriftlige opgave, som den studerende
skal aflevere rettidigt på Wiseflow.
Datoer for aflevering og prøve er angivet i afsnit 3 Overblik.

4.4

Aktivitet 4: Efterårsferie - undervisningsfri

Der er ingen undervisning i denne uge, men der arbejdes videre med fag og projekt.

4.5

Aktivitet 5: Projektforløb – Projekt 2

Projekt 2 er et tværfagligt projekt. Der udarbejdes en skriftlig rapport på baggrund af et projektoplæg. Projektoplægget udleveres på læringsplatformen ved projektopstart, og der arbejdes med projektet sideløbende med undervisningen. Projektoplægget vil desuden indeholde detaljeret information om forløbet af prøven.
Mundtlig prøve afholdes med afsæt i den afleverede skriftlige opgave, som den studerende
skal aflevere rettidigt på Wiseflow.
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5. Godkendt

Datoer for aflevering og prøve er angivet i afsnit 3 Overblik.

4.6

Aktivitet 6: Evaluering af fag

Alle fagene og projekterne på semesteret evalueres gennem en survey.

4.7

Aktivitet 7: Juleferie

Der er ingen undervisning.

4.8

Aktivitet 8: Samtaler

Der afholdes samtaler med hver enkelt studerende omkring trivsel både socialt og fagligt.
Endvidere er samtalen en opfølgning på 1. semester projektet.

5.

Godkendt

Nærværende semesterbeskrivelse er godkendt af Hans James McDonald den 29.08.19.
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