FJERNUNDERVISNING
Fjernundervisning er for dig, der gerne vil være
maskinmester, men ikke har muligheden for at rykke
teltpælene op og flytte til Aarhus for at læse. Undervisningen
foregår online, så du kan med andre ord sidde derhjemme og
læse til maskinmester!

aams.dk

MERE END
TEKNIK

Maskinmesteruddannelsen på
fjernundervisning tilbydes på uddannelsens 4.
til 9. semester, hvilket vil sige, at det tager 3 år.
Hvis du har en erhvervsuddannelse i baggagen,
skal du typisk på et 6 mdr. adgangskursus, som
også foregår via fjernundervisning. Hvis du har
en gymnasial baggrund, skal du først på værkstedsforløbet fra 1.-3. semester, der kun tilbydes
via fremmødeundervisning.

Opbygning
Undervisningen er opbygget
omkring én undervisningscase pr.
semester (halvt år). Casen, som
hentes i maskinmesterrelevante
virksomheder, danner ramme om
de undervisningsaktiviteter, der
finder sted i løbet af semestret.
Forløbet er planlagt i fagscenarier,
der typisk har en varighed på en
uge, hvor specifikke fagemner
behandles.

Virtuelt fællesskab
På fjernundervisning har vi taget alt det gode fra den klassiske fremmødeundervisning og ”puttet” over
i et online univers. Gruppearbejde, sociale relationer og en personlig og nærværende dialog med
underviserne er en hjørnesten i vores fjernundervisning.
Du kommer på et hold og bliver sat i en studiegruppe, hvor du er ’online’ med dine studiekammerater
hele tiden. Opgaverne løses i studiegruppen, så du sidder sjældent på egen hånd. En stor del af
læringen ligger i høj grad i at løse problemer og opgaver sammen.
Du vil opleve at samarbejdet også breder sig ud til de individuelle opgaver, således at hjælpen altid er
tæt på, når disse ”driller”. Udover studiegruppen kan du også poste indlæg til hele holdet, således at
der kommer flere vinkler på, og her er underviseren også med.
To gange hvert semester indkaldes du til fremmødeseminar på skolen. Varigheden af disse er normalt
tre dage. På fremmøderne gøres de ting vi har svært ved at gøre på fjern. Dvs. vi bruger tiden i el-,
maskin- og proces- og automationslaboratoriet, hvor vi arbejder praktisk med teorierne.
Undervisningsmålene er de samme, som hvis du deltager i fremmødeundervisningen, men formen er
specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.
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