Ingeniørhøjskolen
gar med
i koncern
Banebrydende skole-samarbejde
HORSENS Ingeniør-højskolen Horsens
Teknikum er pa vej ind i et
historisk samarbejde
med to skoler i Herning, Vestjysk Teknikum og Midtjysk
Han-dels højskolecenter.
Tanken er, at de tre skoler
skal samles i en slags koncern,
der kan tilbyde videregående
uddannelse inden for tre så
væsentlige områder som teknik, økonomi og sprog.
Ingeniørhøjsskolens rektor
Poul Holm Nielsen og formanden for skolens bestyrelse, divisionschef J. C. Houborg fra CN Boma, har store
forventninger til det nye samarbejde.
- Der er tale om en klar nyskabelse på uddannelses-området, og idéen er blevet
særdelgotmafsåvel
erhvervslivet som Undervisningsministeriet, siger Poul
Holm Nielsen.

Stor og st

a rk

Ingeniørhøjskolen i Horsens hoer med sine 800 studerende til de mellemstore uddannelses-institutioner herhjemme, mens Vestjysk Teknikum og Midtjysk Handelshøjskolecenter er blandt de
mindre.
Via det ttte koncern-samarbejde vil de tre skoler tilsammen udgøre en institution
med 1500-2000 studerende.
'bet vil give en langt sikrere
fremtid nu, hvor der er lagt op
til nogle år, som vil blive
sværeifodmnskler.
Vestjysk Teknikum i Her-

ning har siden oprettelsen i
1987 været en filial af Horsens
Teknikum. Det seneste par år
har den fremtidige status
jævnligt vret drøftet, og de
fleste havde ventet, at det det
ville blive i form af en helt
selvstændig skole.

Godt samarbejde
Men med koncern-projektet
er udviklingen gået i en belt
anden og overraskende retning.
Allerede fra Vestjysk Teknikums start har der vret et
godt samarbejde med Midtjysk Handelshøjskolecenter
via handelshøjskolens rektor,
Bent Gram. Ud af de mange
møder mellem ledelsen på de
to skoler i Herning og Ingeniørhøjskolen i Horsens er
sprunget tankerne om at stå
endnu tættere sammen. Planerne har vret forelagt undervisningsminister Bertel
Haarder (V), som har vret
meget begejstret.
Helt konkret skal der i Herning oprettes en belt ny uddannelses-institution ved at
lægge Vestjysk Teknikum og
Midtjysk Handelshøjskolecenter sammen.
Horsens Teknikum skal
være med i drøftelserne, så
der fra starten kan skabes et
tæt samarbejde mellem den
nye instution og skolen i Horsens. Endemålet er - som det
udtrykkes i en pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet - ” en sammenlægning i
form af en koncern-model
med fælles bestyrelse og en
overordnet koncern-ledelse."
(ch-r)
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Samarbej de
giver stærke
kort pa hånden
Skoler vii ga p& tværs afuddannelses-systemets båse
Det nye samarbejde
mellem
Ingeniørhøjskolen Horsens Teknikum og de to Herningskoler Vestjysk Teknikum og Midtjysk Handelshøjskolecenter vii
ikke mindst stille de tre
skoler stærkt, når det
handler om efter- og videreuddannelse.
Den uddannelses-koncern,
der formentlig vii vre en realitet i løbet af forholdsvis få år,
vii kunne tilbyde undervisning i teknik, økonomi og
sprog - og det er strke kort at
have på hånden.
- De videregående uddannelser er i dag præget af base,
siger Ingeniørhøjskolens rektor Poul Holm Nielsen. Okonomer uddannes for sig,
inge-niører for sig o.s.v. Den samme opsplitning har været
dende i erhvervslivet. Men det
er nu ved at andre 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, fortsætter Poul
Holm Nielsen. I Horsens er vi
allerede kommet et stykke vej
med vores nye uddannelse af
eksport-ingeniører, der netop
lærer ikke kun teknik, men
også økonomi og sprog. Om
vores fremtidige udspil skal
vre på grund-uddannelserne
er dog langtfra sikkert. Der er
også et stort behov for efterog videreuddannelse, som vi
kan vre med til at udfylde.

Små skridt
Ingeniørhøjskolen har gennem de sidste år taget mange
små skridt på
eftrudanls-omået,gdrin
tvivl om, at skridtene vii blive
større i løbet af 1990erne. Med

de mindre årgange, 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 institutioner med viden om teknik,
øko-nomi og sprog, sådan som den
nye koncern far, siger formanden 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-uddannelsen til Horsens. Det vii være
særdeles gavnligt for byens
erhvervsliv.
HD er en økonomisk uddannelse, som kan følges af folk i
arbejde. Første del varer to r,
anden del ligeså. Bl.a. tager
mange ingeniører uddannelsen med henblik på at blive
f. eks. økonomichef i en virksomhed.

Spnder vidt
Den nye uddannelses-koncern vii komme til at spnde
vidt. Det kan ses af den undervisning, som gives i dag.
Ingeniørhøjskolen uddanner bygnings-, maskin- og eksport-ingeniører. Vestjysk
Teknikum uddanner svagstrøms- og
produktions-inge-niører. Og Midtjysk Handelshøjskolecenter har uddannelser i erhvervs-økonomi og erhvervs-sprog.
- Set i forhold til de andre
teknika herhjemme kommer
vi til at dække alle områder
undtagen kemi, siger Poul
Holm Nielsen.
Han venter, at det nye samarbejde vii stille de tre institutioner strkt i kampen om
studerende.
- Ikke kun på grund af den
uddannelsesmæssige bredde,
men også fordi vi gerne vii have et image som en institution, der kigger fremad og er
parat til at nedbryde skel.

Ingeniørhøjskolen har allerede et samarbejde med Handelshøjskole Syd i Kolding om
uddannelsen af eksport-ingeniører. Når det nye samarbejde ikke gar i denne retning,
hanger det sammen med, at
Horsens-skolen og de to institutioner 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, siger Poul Holm Nielsen.
J. C. Houborg pointerer, at
skolen i Horsens også fremover vii vre en selvstændig
institution, og at det samme
vii gælde for den institution,
der kommer ud af
sammenIægningen af de to skoler i
Herning.
- Koncernen bliver en overbygning, sådan som det også
kan opleves i erhvervslivet, siger han.
Den mere detaljerede udformning af samarbejdet skal
ske i en arbejdsgruppe, hvor
bestyrelse, ledelse og medarbejdere på de tre institutioner
er reprsenteret.
- Vi håber at være 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 samarbejdet lige fra starten. De vii
lave fæIles markedsføring, de
vii i fællesskab tilbyde efterog videreuddannelse, så erhvervslivet kan nøjes med en
samarbejdspartner, og de vii
gå sammen om det internationale arbejde, der er ganske
ressource-krævende. Desuden skal der oprettes en
les udviklings-afdeling, som
først og fremmest skal arbejde
med fælles efter- og videreuddannelse. (ch-r)

