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Velkommen til E rhvervsA kademi Sjælland Campus Slagelse. 
 
 
 
 
 
Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse. 
Vi håber du får en spændende og lærerig tid på akademiet. 
 
 
På ErhvervsAkademi Sjælland er den studerende og læring i centrum. Vi tilbyder dig rammer og muligheder, 
men du skal selv være med til at planlægge, gennemføre og evaluere  det er jo DIN uddannelse. 
 
 
Studiehåndbogen her er dit værktøj til få et overblik over muligheder og konsekvenser. Det er i den, du 
finder mange praktiske oplysninger og du ser hvorledes uddannelsen gennemføres og hvilke fagområder vi 
arbejder med. 
 
Deltag positivt og engageret i diskussioner og aktiviteter på akademiet. 
På den måde er du selv med til at præge dagligdagen her. 
 
 
Held og lykke med din uddannelse på ErhvervsAkademi Sjælland. 
 
Med venlig hilsen 
 
Martin Thorvaldsen Andersen 
Akademichef
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Kort resume over uddannelsen: 
Produktionsteknolog (AK) er en ny videregående uddannelse. ErhvervsAkademi Sjælland blev den 1. Januar 
2009 godkendt til at gennemføre denne uddannelse. 
 
Hvad er en produktionsteknolog (AK) ? 
Produktionsteknolog erstatter uddannelsen maskintekniker, kvalitets- og måletekniker, trætekniker og 
plasttekniker. 
Denne nye uddannelse har en varighed på 2 år, som giver erhvervskompetence til mange arbejdsområder. 
Uddannelsen startede første gang august 2000. 
 
Efter endt uddannelse kan arbejdsopgaverne f.eks. være planlægning og udvikling indenfor konstruktion, 
produktudvikling, produktions tilrettelæggelse, kvalitetsstyring m.m. i erhvervsvirksomheder. 
 
Den voldsomme turbulens som samfundsudviklingen er præget af stiller store krav til virksomhedernes 
fleksibilitet og omstillingsevne. I den forbindelse vil virksomhedernes succes i høj grad afhænge af om 
medarbejderne besidder de samme egenskaber  fleksibilitet og evne til at omstille sig. 
 
Ligeledes er det velkendt, at vi bevæger os i retning af et servicesamfund, hvilket også med virker til at sætte 
medarbejderne i centrum.  

 
 
Samtidig er IT-området i en voldsom udvikling, der kræver et større samarbejde indenfor produktudvikling, 
konstruktion og produktion, samt at de personlige kvalifikationer udvikles.  
 
Produktionsteknolog uddannelsen indeholder tre speciale områder i sidste forløb af uddannelsen. 
Du kan specialisere dig inden for: 
 Produktudvikling 
 Produktions- og procesoptimering 
 Teknisk salg og indkøb 

 
ErhvervsAkademi Sjælland udbyder specialerne Produktudvikling og Produktions- og procesoptimering.  
 
Hvordan en virksomhed bruger de menneskelige ressourcer vil i stigende grad være afgørende af dens 
succes. Virksomhederne har derfor et stort behov for ledere og teknikere med indsigt i ledelsesforhold, 
økonomi, produkt sammensætning, konstruktion, måling og miljø. 
 
Adgangskrav: 
En relevant erhvervsuddannelse, f.eks. industritekniker (maskinarbejder), smed, tømrer eller snedker. 
Eller en gymnasial uddannelse, f.eks. HTX, HHX eller almen studentereksamen, HF, eller tilsvarende 
gymnasial baggrund giver adgang til uddannelsen. 
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Studiemiljø: 
På ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse kan vi tilbyde dig et spændende og inspirerende studiemiljø, 
hvor det er rart at være og at lære sammen med andre i et engagerede fællesskab. Selvom vi er en stor skole 
med mange uddannelsestilbud, lægger vi vægt på et trygt og et nært miljø. 
Skolen er delt op i mindre enheder, således er ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse for 
produktionsteknologer er placeret på adressen Willemoesvej 4, 4200 Slagelse.  
I begyndelsen af studieåret arrangerer vi et introduktionsforløb, så du hurtigt kommer til at føle dig hjemme 
på skolen og med dine nye studiekammerater og lærere. 
På ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse er alle studerende desuden medlem af en studiegruppe, og 
du vælger din egen læringspartner, som du på samme måde er læringspartner for. 
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som projektarbejde, hvor I kan udnytte hinandens forskellige 
styrker i læringsarbejdet. 

 
E rhvervsA kademi Sjælland Campus Slagelse: 
ErhvervsAkademi Sjælland, Campus Slagelse er beliggende på Selandia-CEU, Willemoesvej 4, 4200 
Slagelse 
 
ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelses postadresse er: 
 
Selandia - CEU 
Bredahlsgade 1 
4200 Slagelse 
 
Tlf:  58 56 70 00 
E-mail: easj@easj.dk 
Web adresse: www.easj .dk 
 
Studieadministration: 
Studieadministrationen varetages af sekretær Mette Kristiansen, der har styr på papirgangen på 
ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse. 
Hvis du flytter eller skifter telefonnummer, skal du give besked til sekretæren. 
Du kan også få hjælp, hvis du har spørgsmål om tilmelding, skolestart, transport, SU-skemaer mm.  
Desuden kan du have brug for følgende telefonnumre: 
Sekretær Mette Kristiansen: Tlf. 5856 7521 
Lærerværelse: Tlf. 5856 7520 
  
 
Bibliotek: 
Skolen har et teknisk bibliotek på Willemoesvej 4, som kan benyttes af alle skolens studerende. 
Bibliotekets åbningstider er: mandag-torsdag. Kl. 9.00  15.30 (middagslukket 13.00  13.30) 
Fredag åben fra kl. 9.00  13.00 
 
Bibliotekaren hedder Troels Ladefoged og kan træffes på lok: 7035 
 
K antine: 
Kantinen er åben fra kl. 8.00 til 14.00  
Der kan købes koldt og varmt mad, plus diverse drikke m.v. 
Vær selv med til at holde orden i kantinen ved at rydde eget service af og sætte din stol op efter brug. 
 
Parkering: 
Cykler og knallerter skal parkeres i cykelskurene. 
Hvis du er i bil, parkerer du på p-pladsen. 
 
Mødepligt: 
Der er ikke decideret mødepligt til undervisningen, men du bør i egen interesse møde til planlagte 
undervisningsforløb. Ved projektvejledning på 4. semester er der mødepligt. 
 

Du kan ringe mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 
8.00-15.00. 
 

mailto:easj@easj.dk
http://www.easj.dk/
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Studieaktiv: 
Den studerende er studieaktiv, når projekter/opgaver er afleveret i den af lærerne forlangte standard, omfang, 
og til de fastsatte eller aftalte tidspunkter. Afleveres for sent er der ikke krav om bedømmelse. 
 
Sygdom: 
Hvis du bliver syg, skal du sende en mail til underviseren den pågældende dag.  
Henrik Lund: hflu@selandia-ceu.dk 
Lene Grove: legr@selandia-ceu.dk 
Keld Kristiansen: kekr@selandia-ceu.dk 
 
Hvis du vil vide mere, kan du finde oplysningerne på skolens hjemmeside: www.easj.dk hvor der både er 
generelle oplysninger og nyheder. 
 
Studieve j ledning: 
Studievejledningen varetages af studieleder Henrik Lund. Tlf. 2844 2078. 
Til ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse er der knyttet et informations- og studievejledningscenter. 
Centerets vejleder kan hjælpe/vejlede i forbindelse med uddannelsesmuligheder / merit, studieproblemer, 
Statens Uddannelsesstøtte m.v. Derudover kan du drøfte mere personlige forhold med vejlederen, der har 
tavshedspligt. 
 
Forsikr inger : 
ErhvervsAkademi Sjælland kan ikke forsikre dig i uddannelsesperioden. Du må selv tegne dig en 
fritidsulykkeforsikring der dækker 24 timer i døgnet eller udvide den eksisterende fritidsulykkeforsikring du 
har i forvejen.  
 
Bøger og undervisningsmaterialer : 
ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse har et bogudsalg, i daglig tale kaldet for depotet. 
Depotet bestyrers af Karen Lauersen. 
Studerende på de videregående uddannelser skal selv betale alle læringsmidler  også bøger. Du kan få en 
liste over de bøger og rekvisitter, som du forventes at skulle bruge til uddannelsen. 
Du skal selv medbringe lommeregner f. eks. Texas TI30XB, bærbar PC inkl. MS office pakke, 
skriveredskaber og papir eller købe det i depotet. 
Du kan låne specielle bøger og kataloger i depotet mod kvittering. 
 
Studieophold og re jser : 
I samarbejde med lærere og den aktuelle klasse og semester kan der arrangeres studierejser. 
En del af det samlede uddannelsesforløb kan gennemføres som studieophold i en eller flere virksomheder i 
ind- eller udland. 
 
 

 

mailto:hflu@selandia-ceu.dk
mailto:legr@selandia-ceu.dk
mailto:kekr@selandia-ceu.dk
http://www.easj.dk/
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Forord: 
ErhvervsAkademi Sjælland  studieordning for Produktionsteknolog (AK) er udarbejdet under iagttagelse af 
de mål og rammer, der er beskrevet i uddannelsens rammeplan, samt under hensyn til de prøver og 
eksamener der er omtalt samme sted. 
Produktionsteknolog (AK) er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen nr. 703 af 03/07/2009, Bekendtgørelse 
nr. 87 af 07/02/2011 undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse, og Bekendtgørelse nr. 1016 af 
24/08/2010  om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 
 
Studieordningen er først og fremmest et styringsværktøj, der samtidig overfor Undervisningsministeriet 
dokumenter ErhvervsAkademi Sjælland  materialisering af uddannelsens rammeplan. 
Derudover kan studieordningen rekvireres af studerende, virksomhederne, arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer, gymnasier og andre interesserede. 
 
Det påhviler ErhvervsAkademi Sjælland at: 
 
1) følge behovet for fornyelse af studieordningen og på grundlag heraf at revidere denne. 
 
2) Følge behovet for fornyelse af de regler i uddannelsens rammeplan, der evt. begrænser studieordningens 

indhold, og på grundlag heraf fremkommer med forslag til ændring af rammeplanen. 
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Uddannelsens formål: 
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, organisere 
og gennemføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder. 
 
Uddannelsens mål: 
Den færdigt uddannede produktionsteknolog kan: 
 
 kombinere dybere viden om konstruktion, produktudvikling og produktion med viden om tekniske, 

organisatoriske, økonomiske samt kvalitets- og miljømæssige forhold. 
 
 arbejde såvel nationalt som internationalt med problemstillinger i virksomheden og i forbindelse med 

rådgivning inden for produktionsområdet. 
 
 varetage opgaver i et bredt perspektiv og i samarbejde med andre med forskellig kulturel, sproglig og 

uddannelsesmæssig baggrund. 
 
Antal deltagere pr . hold: 
Maksimal holdstørrelse er ca. 20 studerende. 
 
Uddannelsens varighed: 
Uddannelsen er 2 årig. Uddannelsen er opdelt i 4 semestre af et halvt års varighed. I løbet af uddannelsen 
holdes der prøver og eksamener. 
 
Uddannelsens opbygning: 
Uddannelsen består af en obligatorisk del (Fælles- og Kerneområder), en specialedel, praktik og 
afslutningsprojekt. 
Specialedelen bygger på den obligatoriske del, hvor den studerende vælger et speciale der giver mulighed for 
at kvalificere sig indenfor følgende:  
 Produktudvikling 
 Produktions- og procesoptimering 
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Specialisering:  
Produktudvikling, Produktions- og procesoptimering 
 
Automatik (Kerneområde) 
Virksomhedsteknik (kerneområde) 

Studieforløb: 
 

Produktionsteknolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Metode   Produktudvikling  
Konstruktion Teknisk dokumentation 
Materiale og fremstillingsteknologi  Produktionsteknik 
Virksomhedsteknik 
   

3 semester 

Afgangsprojekt 
Praktik 

 

4 semester 

1. og 2. semester            Obligatorisk 
(Fælles- og Kerneområder) 
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E C TS-pointsystem: 
 
ECTS (European Credit Transfer System) er oprettet med det formål at få anerkendt studieperioder for 
studieophold i udlandet. Det vil sige, at det er et europæisk meritoverførelsessystem. 
Uddannelsen er som nævnt en 2 årig fuldtidsuddannelse. 
Et studieår svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). 
 
Uddannelsen består af en obligatorisk del (Fælles- og Kerneområder), der har et omfang svarende til 65 
ECTS, en specialedel, der har et omfang svarende til 25 ECTS, praktik, der har et omfang svarende til 15 
ECTS og et afslutningsprojekt, der har et omfang svarende til 15 ECTS. 
Uddannelsen består af 4 semester som svarer til et halvt år og 30 ECTS-point. 
Den færdig uddannede Produktionsteknolog har 120 ECTS-point, som kan give merit til mellemlange- og 
lange uddannelser. 
Udover at ECTS anvendes i det internationale uddannelsessamarbejde, anvendes det i stigende omfang på de 
nationale uddannelser. 
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Uddannelsen indeholder: 
 
1. En prøve inden udgangen af 2. semester. 
2. En prøve inden udgangen af 3. semester. 
3. En prøve der dokumenterer praktikforløbet. 
4. Et afslutningsprojekt. 
 
 
1. prøve der ligger inden udgangen af 2. semester : 
 Prøven skal tilrettelægges så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. års undervisning. 
 
Regelgrundlag 
ErhvervsAkademi Sjælland har tilrettelagt prøven således, at den opfylder bekendtgørelse om eksamen ved 
visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. (BEK nr. 1016 af 24/08/2010). 
Prøven er en ekstern prøve. 
 
Indstilling til prøven 
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende være studieaktiv og udarbejde de projekter/opgaver 
der stilles på 1. og 2. semester. Projekterne/opgaverne skal afleveres til intern godkendelse i den af lærerne 
forlangte standard og omfang, til fastsatte eller aftalte tidspunkter. 
Ved bedømmelsen gives: 
Godkendt eller ikke godkendt, ved godkendelse indstilles den studerende til eksamen. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er en 6 timers skriftlig prøve, samt det afsluttende tværfaglige projekt på 2. 
semester.  
Projektet og prøven bedømmes af ekstern censor, beskikket af undervisningsministeriet. 
Bedømmelsen gives efter 7 trins skalaen.   
 
Prøveform 
Den skriftlige prøve starter kl. 8.30 og afsluttes kl. 14.30. Prøven skal tilgodese uddannelsen formål og sikre, 
at der foretages en individuel bedømmelse af de studerende. 
Det tværfaglige projekt stilles i slutningen af 2. semester og udarbejdes sideløbende med den ordinære 
undervisning. 
  
Kriterier for at bestå prøven 
Den skriftlige prøve vægtes 50% af den samlede karakter og det tværfaglige projekt vægtes 50% af den 
samlede karakter. 
Karakteren 02 skal opnås for at bestå prøven.  
 
 
 
2. prøve der ligger inden udgangen af 3. semester : 
Prøven skal tilrettelægges så den bredt dækker det valgte speciale. 
 
Regelgrundlag 
ErhvervsAkademi Sjælland har tilrettelagt prøven således, at den opfylder bekendtgørelse om eksamen ved 
visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. (BEK nr. 1016 af 24/08/2010). 
Prøven er en ekstern prøve. 
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Indstilling til prøven 
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende være studieaktiv og aflevere de projekter/opgaver 
der er udarbejdet i semesteret til en intern godkendelse.  
De skriftlige arbejder skal være afleveret i den af lærerne forlangte standard, omfang, og til de fastsatte eller 
aftalte tidspunkter.  
Indstillingen til eksamen sker ved en intern bedømmelse af 3. semesters projekter og opgaver.  
Ved bedømmelsen gives: 
Indstillet til eksamen eller Ikke indstillet til eksamen. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er et speciale projekt, som den/de studerende i løbet af 3. semester har udarbejdet. 
Projektet bedømmes af ekstern censor, beskikket af undervisningsministeriet. 
Bedømmelsen gives efter 7 trins skalaen.   
 
Prøveform 
Prøveformen er et individuelt projekt der skal tilgodese uddannelsens indhold og formål. 
Prøven sker på grundlag af en samlet vurdering af projektet, den skriftlige opgavebesvarelse, og den 
mundtlige præstation.  
 
Kriterier for at bestå prøven 
Der gives en samlet karakter for projektet og den mundtlige præstation. 
Projektet og den mundtlige præstation vurderes ligeligt. 
Karakteren skal være mindst 02 for at bestå. 
 
Før den mundtlige prøve 
Den mundtlige eksamination/prøve starter ved, at den studerende får et lokale stillet til rådighed for derved at 
forberede eksaminationen af projektet. Det kan bestå i at hænge tegninger, plancher, beregninger mv. op. 
Med denne forberedelsestid kan den endelige eksamination begynde. 
 
Den mundtlige fremlæggelse/prøve 
Prøven varer ca. 30 min. inkl. karaktergivning 
Den studerende fremlægger/gennemgår projektforløbet i ca. 15 min.   
Prøven tager udgangspunkt i en selvstændig fremlæggelse af projektet/rapporten. Eksaminator kan stille 
supplerende og uddybende spørgsmål hertil. Der lægges lige vægt på spørgsmålet og projektet/rapporten. 
 
Projektaflevering 
Den studerende udarbejder projektet og afleverer det elektronisk til ErhvervsAkademi Sjælland, som 
videresender det. 
Afleveringsdato fastsættes af ErhvervsAkademi Sjælland. 
 
3. prøve, praktikken, der ligger ca. halvve js inde i 4. semester : 
Praktikken tilrettelægges, således at den studerende foretager en analyse der bredt dokumenterer det valgte 
speciale, samt indgår i virksomhedens dagligdag. Forløbet, der skal give den studerende mulighed for at 
kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt 
relaterer sig til produktionsområdet.   
 
Praktikaftale 
Der udarbejdes en aftale mellem ErhvervsAkademi Sjælland, den studerende og praktikvirksomheden om 
gennemførsel af praktikforløbet for det enkelte speciale. Aftalen skal indeholde krav og forventninger til 
forløbet. 
 
Indstilling til prøven 
For at kunne indstille sig til prøven skal den studerende have gennemført praktikforløbet i en af 
ErhvervsAkademi Sjælland fastsat form.  
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Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er praktikrapporten, som den studerende i løbet af praktikken har udarbejdet. 
Praktikrapporten bedømmes internt. 
 
Kriterier for at bestå prøven 
Der gives bedømmelse godkendt/ikke godkendt for praktikrapporten. 
 
Projektaflevering 
Den studerende udarbejder projektet og afleverer det elektronisk til ErhvervsAkademi Sjælland 
Afleveringsdato fastsættes af ErhvervsAkademi Sjælland. 
 
 
4. prøve, afslutningsprojektet: 
Uddannelsen skal ifølge bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse som produktionsteknolog afsluttes 
med et eksamensprojekt. 
Eksamensprojektet skal ligge inden udgangen af 4. semester. 
  
Det afsluttende eksamensprojekt, skal sammen med de øvrige prøver dokumentere, at uddannelsens 
afgangsniveau er nået. 
 
Regelgrundlag 
ErhvervsAkademi Sjælland har tilrettelagt projektperioden til at være ca. 10 uger inkl. eksamen. Emnet for 
det afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med ErhvervsAkademi Sjælland og i 
samarbejde med en virksomhed. ErhvervsAkademi Sjælland godkender opgavens formulering.  Den endelige 
problemformulering skal godkendes inden praktikken afsluttes. 
 
Indstilling til eksamen 
For at kunne indstille sig til eksamen, skal den studerende have bestået de i uddannelsen øvrige prøver. 
Desuden skal den studerende have afleveret afslutningsprojektet i en antagelig form og til den fastsatte dato 
og tid. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er projektet, som den studerende i løbet af projektperioden har udarbejdet. 
 
Det afsluttende eksamensprojekt bedømmes eksternt. 
  
Eksamensform 
Eksamensformen i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del. Der gives 1 
samlet karakter. 
 
Kriterier for at bestå eksamen 
Der gives en samlet karakter for projektet og den mundtlige prøve. 
Projektet og den mundtlige eksamen vurderes ligeligt. 
Karakteren skal være mindst 02 for at bestå. 
 
Før den mundtlige prøve 
Den mundtlige eksamination/prøve starter ved, at den studerende får et lokale stillet til rådighed for derved at 
forberede eksaminationen af projektet. Det kan bestå i at hænge tegninger, plancher, beregninger mv. op. 
Med denne forberedelsestid kan den endelige eksamination begynde. 
 
Den mundtlige fremlæggelse/prøve 
Prøven varer ca. 30 min. inkl. karaktergivning 
Den studerende fremlægger/gennemgår projektforløbet i ca. 15 min.   
Prøven tager udgangspunkt i en selvstændig fremlæggelse af projektet/rapporten. Eksaminator kan stille 
supplerende og uddybende spørgsmål hertil. Der lægges lige vægt på spørgsmålet og projektet/rapporten. 
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Projektaflevering 
Den studerende udarbejder projektet og afleverer det elektronisk til ErhvervsAkademi Sjælland, som 
videresender det. 
Afleveringsdato fastsættes af ErhvervsAkademi Sjælland 
 
 

 
Gældende eksamensreglement. 
 

 
Uddannelsen bliver løbende evalueret på indhold og form. 
I øvrigt gennemføres uddannelsen i henhold til ErhvervsAkademi Sjælland  
 

 
Nærværende studieordning træder i kraft august 2011 på ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse. 
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Metodik :  
Af uddannelsens formål fremgår det, at de studerende kvalificeres til: 
 
 
 
 
 
 
 
På ErhvervsAkademi Sjælland er alle studerende medlem af en studiegruppe, og vælger en læringspartner, 
som du på samme måde er læringspartner for. 
En stor del af undervisningen er tilrettelagt som projektarbejde, hvor I kan udnytte hinandens forskellige 
styrker i læringsarbejdet. 
Mennesker er forskellige og lærer på forskellig måde. Det har vi taget konsekvensen af på ErhvervsAkademi 
Sjælland. Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver  sammen med dig  at sammensætte et studieforløb, 
der passer til netop dine fremtidsplaner indenfor uddannelsen Produktionsteknolog. 
 
 
Læringsprincipper (1): 
a) Integration af teoretisk viden og praktisk virksomhedsorienteret opgaveløsning. 

b) Projektorienteret opgaveløsning. 

c) En gradvis selvstændiggørelse af de studerende/deltagerne. 

d) Fra en overvejende lærerstyret- til en overvejende deltagerstyret undervisning. 

e) Fra enkle opgaveformuleringer til selvstændigt projektarbejde. 

f) Der kan oprettes meget små erfa-grupper, evt. erfa-duoer med din læringspartner, såvel i 

undervisningssituationen som i den øvrige hverdag. 

g) Der etableres faglige netværk i læregruppen, i og uden for undervisningssituationen. 

h) Studiebesøg der tilrettelægges af de studerende. 

i) Eksterne foredragsholdere (ofte leverandører) til belysning af givne emner. Tilrettelægges af de 

studerende. 

 
Læringsprincipper (2): 
(Emnebehandling) 
 
1) Det begrundes hvorfor emnet er relevant. 

- Hvordan hænger emnet sammen med øvrige emner samt elementer? 
 
2) Hvorfor vil vi beskæftige os med denne teori? 

- Hvilke lighedspunkter er der med andre teorier? 
 
3) Præsentation af teorien. 

- Trinvis gennemgang 
-  

 
 
4) Emnet sættes i fremtidens lys. 

- Hvordan er udviklingstendenserne? 

gennemføre opgaver inden for konstruktion, 
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5) Personlig opgave (blot et eksempel) 

- Hvilke områder arbejder jeg indenfor? 
- Hvilke opgaver typer kunne jeg tænke mig at arbejde med? 
- Hvordan ser beskæftigelsen ud indenfor området? 
- Hvilke nye opgaver, mener jeg kan påtage mig fremover? 
- Hvilke ændringer vil jeg iværksætte? 
- Hvad er mit første skridt? 
- Hvornår? 

 
 
Indhold og fordeling: 
 
Fællesdel: 
Læringsudbytte 
 
Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (jf. bilag 1 i 
Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for produktion. (produktionsteknolog 
A K)) 
 
Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en 
produktionsteknolog skal opnå i uddannelsen. 
 

Viden 
Den uddannede skal have viden om 
1) virksomheders anvendte tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige 
teorier og metoder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 
2) tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige begreber og metoder og 
forståelse 
af virksomhedernes anvendelse af disse begreber og metoder inden for produktion, 
produktudvikling samt teknisk salg og indkøb og 
3) globalisering og internationale udviklingstendenser. 
 

Færdigheder 
Den uddannede kan 
1) anvende tekniske, innovative, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse 
i virksomheder inden for produktion, produktudvikling samt teknisk salg og indkøb, 
2) vurdere praksisnære problemstillinger inden for tekniske, organisatoriske, økonomiske, kvalitets- 
og miljømæssige områder og opstille løsningsmuligheder samt 
3) anvende teknisk dokumentation og kalkulation til formidling af praksisnære tekniske, 
organisatoriske, økonomiske, kvalitets- og miljømæssige problemstillinger og løsningsforslag til 
samarbejdspartnere og brugere. 
 

Kompetencer 
Den uddannede kan 
1) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for produktion, produktudvikling 
samt teknisk salg og indkøb, 
2) deltage i og gennemføre projektledelse af faglige og tværfaglige samarbejder med en 
professionel 
tilgang inden for produktion, produktudvikling samt køb og salg såvel nationalt som internationalt 
og 
3) tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til produktion, produktudvikling og teknisk salg 
og indkøb i en struktureret sammenhæng.  
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Modulisering af emneområderne i undervisningsmoduler (delelig med fem) 
 
Heraf fremgår den tidsmæssige placering af de enkelte kerneområder, valgforløb, praktik og afslutning projekt. 
 
 

         
Uddannelses-

elementer / 
projektforløb: 

  
K erneområder 

1. sem. 2. sem. 3. sem.  4. sem. 

Uddannelses-
elementer / 
projektforløb 

Uddannelses-
elementer / 
projektforløb 

Uddannelses-
elementer/ 
projektforløb 

Uddannelses
-elementer / 
Praktik 

Uddannelses
-elementer / 
A F P 

M etode,  
8 E C TS 5 3     

Produktudvikling,  
9 E C TS 5 4     

Konstruktion,  
11 E C TS             5 6     

Teknisk dokumentation 
6 E C TS 4 2     

Mater iale- og 
fremstillingsprocesser 
9 E C TS        

4 5     

Vir ksomhedsteknik 
11 E C TS 4 6 1    

Produktionsteknik 
7 E C TS 3 4     

Automatiser ing 
4 E C TS   4    

Valgfri uddannelses 
elementer 
25 E C TS 

   25   

Praktik 15     15  
Afslutningsprojekt  
15 E C TS      15 

E C TS-point  
Samlet 120 E C TS 30 30 5 25 15 15 
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Læringsmål for K erneområder 
 
M etode  8 E C TS  
 

-‐ Viden 
o Skal have viden om analytiske metoder (1) 
o Skal have forståelse for relevante formidlingsteknikker (1) 
o Skal have forståelse for ressourcestyringsmetoder (1) 

 
-‐ F ærdigheder 

o Skal kunne formidle problemstillinger (2) 
o Skal kunne anvende relevante metoder til præsentation af problemstillinger (1) 
o Skal kunne vurdere og anvende relevante analytiske metoder (2) 

 
-‐ Kompetencer: 

o Skal kunne håndtere styring af ressourcer - både individuelt og i grupper (2) 

 
Produktudvikling  9 E C TS  
 

-‐ Viden 
o Skal have viden om teorier og metoder til systematisk produktudvikling. (1) 
o Skal have viden om markeders betydning for produktudvikling. (2) 
o Skal have viden om produktudviklings betydning for virksomhedens forretningsmæssige 

grundlag. (1) 
o Skal have viden om virksomhedens produktionsmetoder og de menneskelige ressourcers 

indflydelse på produktudviklingsprocessen. (2) 
 

-‐ F ærdigheder 
o Skal kunne anvende skitseringsteknikker og fysiske modeller til formidling og 

idegenerering. (1) 
o Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering. (2) 
o Skal anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. (2) 
o Skal kunne vurdere bæredygtigheden af produktet. (2) 
o Skal kunne anvende kravspecifikationer. (2) 
o Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag. (2) 

 
-‐ Kompetencer 

o Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre studerende. (2) 
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Konstruktion  11 E C TS 
 

-‐ Viden 
o Skal have grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner. (1) 
o Skal have viden om grundlæggende statik. (1) 
o Skal have forståelse for konstruktionsprocessers sammenhæng med 

produktionsstyringssystemer. (2) 
 

-‐ F ærdigheder  
o Kan anvende 3D-programmer til modellering af enkle konstruktioner.(2) 
o Skal kunne anvende grundlæggende statik. (2) 
o Skal kunne anvende styrkelære til dimensionering af enkle konstruktioner. (2) 

 

Teknisk Dokumentation  6 E C TS 
 

-‐ Viden: 
o Skal have viden omkring tolerance. (1) 
o Skal have viden omkring standarder. (1) 
o Skal have forståelse for tekniske specifikationer. (2) 
o Skal have forståelse for tegneprogrammers struktur. (1) 

 
-‐ F ærdigheder: 

o Skal kunne anvende en 3D- produktmodel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhold til 
gældende normer og standarder. (1) 

o Kan vurdere dimensions- og geometriske tolerancer på tegninger. (2) 
o Skal kunne formidle gennem skitseringsteknik. (1) 
o Skal have grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer. (1) 

 
-‐ Kompetencer: 

o Skal kunne håndtere opbygning af en 3D- produktmodel. (2) 
o Skal kunne deltage i et samarbejde om produktmodellering .(2)     

 

Mater ialer og fremstillingsprocesser  9 E C TS 
 

-‐ Viden 
o Skal have forståelse for materialeegenskaber og -prøvningsmetoder. (1) 
o Skal have viden om fremstillingsprocesser. (1) 
o Skal have forståelse for sammenhængen mellem produkters kvalitet og pris i forhold til valg 

af materialer og fremstillingsprocesser. (2) 
 

-‐ F ærdigheder  
o Skal kunne vurdere fremstillingsprocessernes betydning for et produkt. (2) 
o Skal kunne vurdere sammenhængen mellem fremstillingsprocesser, materialer og 

bæredygtighed. (2) 
o Skal kunne vælge materialer ud fra materialeegenskaber og krav. (2) 
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V ir ksomhedsteknik  11 E C TS 
 

-‐ Viden: 
o Skal have forståelse for kvalitetsbegrebet. (1) 
o Skal have viden om projektstyringsværktøjer. (1) 
o Skal have viden om virksomhedsøkonomi. (1) 
o Skal have viden omkring miljø og gældende lovgivning. (2) 
o Skal have forståelse for kultur  og nationalitetsforskelle. (2)  
o Skal have viden om virksomhedens forretningsgange. (1) 

 
-‐ F ærdigheder: 

o Skal kunne anvende metoder til styring af virksomheder. (2) 
o Skal kunne anvende projektstyringsværktøjer. (2) 
o Skal kunne vurdere kvalitets- og miljømæssige problemstillinger i virksomheder. (2) 
o Skal kunne formidle virksomhedsmæssige problemstillinger og løsningsforslag. (2) 

 
-‐ Kompetencer: 

o Skal kunne håndtere projektstyring. (3) 
 

 
Produktionsteknik  7 E C TS  
 

-‐ Viden: 
o Skal have viden om produktionssystemer. (2) 
o Skal have viden omkring styringssystemer. (2) 
o Skal have forståelse for produktionstekniske principper. (1) 
o Skal have viden om produktionsprocesser. (1) 

 
-‐ F ærdigheder: 

o Skal kunne anvende grundlæggende teorier indenfor produktionsteknik. (2) 
o Skal kunne vurdere produktionstekniske og økonomiske problemstillinger. (2) 
o Skal kunne formidle produktionstekniske løsningsforslag. (2) 

 
-‐ Kompetencer: 

o Skal kunne deltage i optimeringsprojekter. (2) 

 
Automatiser ing  4 E C TS 
 

-‐ Viden 
o Skal have en grundlæggende viden om el, pneumatik og hydraulik. (3) 

 
-‐ F ærdigheder  

o Skal kunne dimensionere grundlæggende komponenter inden for pneumatik og hydraulik. 
(3) 
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Læringsmål for praktik  
 
Praktikken udgør 15 ECTS. 
Tidsmæssig placering i uddannelsen: placeringen er starten af 4. semester. 

 
-‐ Kompetencer 

o Skal inden for uddannelsesområdet kunne tilegne sig ny viden, der knytter sig til både 
kerneområderne og de valgfrie uddannelses elementer.  

o Skal kunne deltage i udviklingsorienterede situationer i samarbejde med andre fagområder. 
o Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med mennesker fra andre samfunds- 

og virksomhedskulturer. 
o Skal kunne tilegne sig viden og færdigheder indenfor relevante værktøjer og metoder. 
o Skal kunne deltage i diskussion af fagspecifikke praksisnære problemstillinger. 

 
 
 

 
 
  



ErhvervsAkademi Sjælland Campus Slagelse  
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
STUDIEORDNING FOR PRODUKTIONSTEKNOLOG                          13-03-12                     Side 22 af 23 

Bundne valgforløb 
 
I produktionsteknolog uddannelsen lægger bekendtgørelsen ikke op til bundne valgforløb, men der er i fællesskab 
mellem skolerne udviklet og beskrevet 3 valgforløb. Erhvervsakademi Sjælland udbyder to, som er beskrevet herunder. 
 
 
Læringsmål for De to valg forløb. 
Valgforløbene er placeret på 3. Semester. 
 

Produktudvikling 
Formål: 
At den færdiguddannede har kompetencer til at gennemføre konstruktion og udviklingsopgaver samt 
dokumentere konstruktionerne i nødvendigt omfang med henblik på produktion.  
Hvilket behov opfylder denne profil: 
At dække virksomhedernes behov for praksisnære konstruktører og produktudviklere.  
Viden: 
Skal have viden om materialers egenskaber. 
Skal have viden om tolerancesætning. 
Skal have viden om statik. 
Skal have viden om simple dynamisk påvirkede konstruktioner.  
Skal have viden om normer og standarder  og myndighedsgodkendelser. 
Skal have forståelse for virksomhedens drifts økonomi. 
Skal have viden om konstruktionselementer. 
Skal have en grundlæggende viden om automatisering. 
Skal have viden om metoder til produktudvikling. 
Skal have viden om produktionsteknologier. 
Færdigheder : 
Skal kunne anvende skitseringsteknikker og modeller til formidling og idegenerering. 
Skal kunne anvende kreative metoder til idegenerering.  
Skal kunne formidle tekniske løsninger på dansk og engelsk til samarbejdspartnere og brugere. 
Skal kunne anvende økonomiske vurderinger med henblik på at optimere produktet.  
Skal kunne anvende 3D-programmer til modellering, 2D-tegninger og præsentation.  
Skal kunne anvende et brugerperspektiv på produktudviklingsprocessen. 
Skal kunne identificere, analysere og løse problemer, der opstår omkring produkter. 
Skal kunne vurdere forskellige produktionsteknologiers betydning for produktet. 
Skal kunne vurdere et produkt med henblik på dimensionering.  
Skal kunne udarbejde og vurdere de parametre der indgår i kravspecifikationerne til produktet. 
Skal kunne udarbejde teknisk dokumentation. 
Skal kunne vælge materialer ud fra kravspecifikationerne.  
Kompetencer : 
Skal kunne håndtere og strukturere produktudviklingsprocessen i et forretningsmæssigt perspektiv. 
Skal kunne anlægge et bæredygtighedsperspektiv i produktudviklingsprocessen. 
Skal kunne håndtere udviklingen af produkter i samarbejde med andre fagområder. 
Kan samarbejde med og inddrage mennesker med forskellige kulturelle baggrunde i relation til 
produktudvikling.  
Skal inden for erhvervsområdet kunne tilegne sig viden, der knytter sig til tekniske problemstillinger, 
konstruktionsprincipper og til udviklingen eller forbedringer af fysiske produkter. 
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Produktions- og procesoptimering 
Formål: 
At den færdiguddannede har kompetencer til at varetage opgaver på tværs af virksomhedens værdikæder og 
foretage optimering af virksomhedens produktions- og procesapparat. 
Hvilket behov opfylder denne profil: 
At opfylde virksomhedernes behov for produkter med kort og præcis leveringstid samt høje kvalitetskrav i et 
økonomisk perspektiv. 
Viden: 
Skal have viden om virksomheders forretningsmæssige grundlag fra ide til produkt. 
Skal have viden om styresystemer. 
Skal have interkulturel forståelse. 
Skal have en forretningsmæssig forståelse af processer i virksomheder. 
Skal kunne forstå samspillet inden for den interne logistik i virksomheder. 
Skal have viden om forsyningskædestrukturer. 
Skal kunne forstå optimeringsbegreberne i virksomheders forsyningskæde. 
Skal kunne forstå virksomheders produktionsmæssige og procesmæssige forhold. 
Skal have viden om materialer, teknik, kvalitet, økonomi, organisation og miljø. 
Færdigheder : 
Skal kunne vurdere problemer der måtte opstå omkring virksomheders forsyningskæder og opstille 
løsningsmuligheder herfor. 
Skal kunne vurdere økonomien og miljøhensyn i produktions- og procesoptimeringerne.  
Skal kunne anvende metoder til produktions- og procesoptimering. 
Skal kunne anvende kvalitetsteknik og måleteknik til produktions- og procesoptimering. 
Skal kunne anvende kvalitetsbegreber i styringsfunktioner. 
Skal kunne vurdere tegninger og tekniske specifikationer. 
Skal kunne anvende fremstillingsteknologier, virksomhedssystemer og logistik. 
Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag i virksomheder. 
Skal kunne kommunikere på engelsk. 
Kompetencer : 
Skal kunne udføre produktions- og procesoptimeringer i virksomheder. 
Skal kunne deltage i logistikopgaver i virksomheder. 
Skal kunne håndtere ledende og koordinerende opgaver indenfor produktions- og procesoptimering. 
Skal kunne deltage i et fagligt/tværfagligt samarbejde på alle niveauer i virksomheder. 
Skal kunne tilegne sig nye færdigheder og ny viden i relation til produktions- og procesoptimering. 

 
 
 
 


