
	

Sam arbej de
giver stærke
kort pa harden
Soler vilg pa tværs af uddannelses-systemets Use,

Det nye samarbejde
mellem
Ingeniørhøj-skolen Horsens Tekni-
kum og de to Herning-
skoler Vestjysk Tekni-
kum og Midtjysk Han-
delshøjskolecenter vii
ikke mindst stille de tre
skoler stærkt, det
handler om efter- og vi-
dereuddannelse.

Den uddannelses-koncern
der formentlig vil vre en rea-
litet i løbet af forholdsvis fa år,
vii kunne tilbyde undervis-
ning i teknik, økonomi og
sprog - og det er stærke kort at
have på hånden.

- De videregående uddan-
nelser er i dag prget af base,
siger Ingeniørhøjskolens rek-
tor Poul Holm Nielsen. Øko-
nomer uddannes for sig,
ingeniører for sig o.s.v. Den sam-
me opsplitning har vret gl-
dende i erhvervslivet. Men det
er nu ved at ændre sig.
Inge-niørerne skal gerne vide mere
om økonomi, økonomerne
skal vide mere om teknik - og
alle skal heist kunne tale et
eller flere fremmedsprog.

- Det er denne udfordring,
vi med det nye samarbejde
kan mode, fortstter Poul
Holm Nielsen. I Horsens er vi
allerede kommet et stykke vej
med vores nye uddannelse af
eksport-ingeniører, der netop
Iærer ikke kun teknik, men
også økonomi og sprog. Om
vores fremtidige udspil skal
være på grund-uddannelserne
er dog langtfra sikkert. Der er
også et stort behov for efter-
og videreuddannelse, som vi
kan være med til at udfylde.

Små skridt
Ingeniørhøjskolen har gen-
nem de sidste r taget mange
små skridt på efteruddannel-
ses-området, og der er ingen
tvivl om, at skridtene vii blive
større i løbet af 1990erne. Med

de mindre rgange, der er på
vej gennem skole-systemet,
Myer der god brug for at gore
de, som allerede er i arbejde,
dygtigere.

- Vi har brug for institutio-
ner med viden om teknik,
øko-nomi og sprog, sådan som den
nye koncern far, siger forman-
den for Ingeniørhøjskolens
bestyrelse, divisionschef J. C.
Houborg fra CN Børma.

Han fortstter:
- Det er mit store ønske, at

vi via det nye samarbjde kan
få første del af HD-uddannel-
sen til Horsens. Det vii være
srdeles gavnligt for byens
erhvervsliv.

HD er en økonomisk uddan-
nelse, som kan følges af folk i
arbejde. Første del varer to år,
anden del ligeså. Bl.a. tager
mange ingeniører uddannel-
sen med henblik på at blive
f.eks.. økonomichef i en virk-
somhed.

Spænder vidt
Den nye uddannelses-kon-

cern vii komme til at spnde
vidt. Det kan ses af den under-
visning, som gives i dag.
Ingeniørhøjskolen uddan-
ner bygnings-, maskin- og
eks-port-ingeniører. Vestjysk
Teknikum uddanner
svagstrøms- og
produktions-inge-niører. Og Midtjysk
Handels-højskolecenter har uddannel-
ser i erhvervs-økonomi og er-
hvervs-sprog.

- Set i forhold til de andre
teknika herhjemme kommer
vi til at dkke alle områder
undtagen kemi, siger Poul
Holm Nielsen.

Han venter, at det nye sam-
arbejde vil stille de tre institu-
tioner stærkt i kampen om
studerende.

- Ikke kun på grund af den
uddannelsesmæssige bredde,
men også fordi vi gerne vil ha-
ve et image som en institu-
tion, der kigger fremad og er
parat til at nedbryde skel.

Ingeniørhøjskolen har alle-
rede et samarbejde med
Han-delshøjskole Syd i Kolding om
uddannelsen af
eksport-inge-niører. Når det nye samarbej-
de ikke gar i denne retning,
hænger det sammen med, at
Horsens-skolen og de to insti-
tutioner i Herning matcher
hinanden godt i størrelse.

Selvstændige
- Og så har der fra alle sider

været viljen til at gå ind i det
ttte koncern-samarbejde, si-
ger Poul Holm Nielsen.

J. C. Houborg pointerer, at
skolen i Horsens også frem-
over vii vre en selvstændig
institution, og at det samme
vii gælde for den institution,
der kommer ud af sammen-
lægningen af de to skoler i
Herning.

- Koncernen bliver en over-
bygning, sådan som det også
kan opleves i erhvervslivet, si-
ger han.

Den mere detaljerede ud-
formning af samarbejdet skal
ske i en arbejdsgruppe, hvor
bestyrelse, ledelse og medar-
bejdere på de tre institutioner
er repræsenteret.

- Vi håber at vre færdige
med sammenlægningen af de
to skoler i Herning senest i
1992, mens koncernen ligger
lidt længere ude i fremtiden,
siger Poul Holm Nielsen.

På nogle områder kører de
tre skoler dog på med samar-
bejdet lige fra starten. De vii
lave fælles markedsføring, de
vii i fællesskab tilbyde efter-
og videreuddannelse, så er-
hvervslivet kan nøjes med en
samarbejdspartner, og de vii
gå sammen om det internatio-
nale arbejde, der er ganske
ressource-krævende. Des-
uden skal der oprettes en
les udviklings-afdeling, som
forst og fremmest skal arbejde
med flies efter- og videreud-
dannelse. (ch-r)
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