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HORSENS -
Ingeniørhøjskolen Horsens Tek-
nikum henter sig en
fornem førsteplads
hjem i en stor test af de
danske ingeniør-ud-
dannelser, som i gar
blev offentliggjort.

Via spørgeskemaer til
studerende er tilfredshe-
den blevet malt pa fern om-

råder. Ingeniørhøjskolen i
Horsens topper i tre af ka-
tegorierne og i den samle-
de bedømmelse.

Undersøgelsen, der er
foretaget af PLS Consult
for Morgenavisen Jyl-
lands-Posten, bliver of-
fentliggjort i en >>Studie-
Guide 94<<, som avisen ud-
gav i gar. Undersøgelsen
omfatter otte længere og
otte kortere videregaende
uddannelser. IaIt har 5740
studerende vret med til
at sætte karakter pa 221
forskellige uddannelses-
institutioner.

Ingeniørhøjskolen	 er

med i en gruppe pa 10 sko-
ler, som uddanner diplom-
og/eller akademi-ingeniø-
rer. I det samlede resultat
far skolen 68 ud af 100 mu-
lige point. De tre kategori-
er, hvor skolen topper, er
"uddannelsens faglige
formidling" (70 ud af 100
point), "Uddannelsens
sammenhæng" (70 point)
og >>Kontakt til arbejds-
markedet<< (60 point). I de
to andre kategorier -
"Uddannelsens praktiske gen-
nemførelse. og >>Uddan-
nelsens fysiske rammer. -
ma den lokale skole se sig
hensat til sjette-pladsen.

Poul Holm Nielsen, rek-
tor pa Ingeniørhøjskolen,
er lykkelig for den gode
placering.

- Det er næsten den bed-
ste reklame, vi kan si-
ger han. Specielt første-
pladserne er vi glade for.
Den faglige formidling,
sammenhngen i uddan-
nelsen og kontakten til er-
hvervslivet er jo tre helt af-
gørende ting pa en skole
som vores.

Gedved
Også en anden lokal sko-
le, Gedved Statssemina-

rium, gør sig bemrket i
undersøgelsen.

Statsseminariet place-
rer sig pa en samlet fjerde-
plads i undersøgelsen af de
25 skoler, som uddanner
pædagoger.

Det sker uden første-
pladser i de fern kategori-
er, men via gennemgående
pæne placeringer. Bedst er
en andenplads i kategorien
"Uddannelsens faglige
formidling". Dårligst - en 13.
plads - ligger skolen pa
spørgsmålet om de stude-
rendes tilfredshed med de
fysiske rammer.
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