MASKINMESTER
UDDANNELSEN

Som maskinmester bliver du uddannet til at lede. Du bliver
uddannet holdspiller og mestrer samarbejde. Og du bliver
uddannet til at skabe konkrete løsninger. Løsninger for
virksomheder og mennesker, der nu og i fremtiden sigter
mod grøn omstilling og bæredygtig energi.
Maskinmester er #mereendteknik

aams.dk
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MERE END
TEKNIK

I 2050 skal Danmark være uafhængig af
kul, gas og olie, og vores energisystem skal
omstilles til vedvarende energikilder som sol,
vind og bølger. Maskinmesteren spiller en
central rolle i fremtidens omstillingen til grøn
og bæredygtig energi, fordi maskinmestre
leder, drifter og udvikler de energisystemer
og tekniske anlæg, som vores samfund er
baseret på.

Uddannelsen til maskinmester er Danmarks bredeste, videregående
uddannelse inden for teknik.
På uddannelsen kommer du bredt rundt om de fleste tekniske
fagområder, heriblandt elektroteknik, mekanik, procesanalyse og
automation. Samtidig bliver du uddannet indenfor teknisk ledelse med
fag som management, sikkerhed og økonomi.
Vi bringer din personlighed i spil med det faglige. En stor del af din
studietid foregår i studiegrupper og i gruppearbejde, hvor du styrker dine
evner til at samarbejde, skabe relationer, analysere og tilpasse dig
forskellige situationer. Det er evner, som virksomhederne efterspørger nu
og i fremtiden.
I undervisningen er der fokus på at spille bold med den virkelighed, du
skal arbejde i efter uddannelsen. Du lærer via projekter og i samarbejde
med dine medstuderende at løse problemer og udfordringer, der er ude i
industrien og erhvervslivet. På skolen har vi laboratorier og værksteder til
at gøre undervisningen praksis- og virklighedsnær.

* Hvis du har gennemført en relevant erhvervsuddannelse eller har 2 års
relevant erhvervserfaring, skal du supplere din håndværksmæssige baggrund
med et adgangskursus, så du får fagene matematik, fysik, engelsk og dansk
på de krævede niveauer. Herefter kan du optages på uddannelsens
4. semester.
*Alle erhvervsuddannede med supplering får adgang til
maskinmesteruddannelsens 4. semester (to gymnasiale fag på B- og to fag
på C- niveau i gruppen dansk, engelsk, matematik og fysik eller kemi).
Kommer du med en relevant EUX-baggrund kan du optages direkte
på 4. semester.
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