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DI, Dansk Metal, IDA og ATV:
Teknologipagten er stærkt tiltrængt
Den teknologiske udvikling går så stærkt, at uddannelserne har svært ved at
følge med. Derfor er det stærkt tiltrængt med en teknologipagt, som regeringen
har præsenteret i dag. Pagten vil sikre, at virksomhederne får adgang til
medarbejdere med de rette tekniske kvalifikationer, mener DI, Dansk Metal, IDA
og ATV.
Vi er i en tid, hvor ny teknologi og naturfaglig viden får større og større betydning
for hver enkelt borger hver eneste dag. Men vi har forsømt at uddanne den
arbejdskraft, som skal bringe Danmark i førersædet for fremtidens teknologiske
løsninger. Der er især mangel på faglærte med teknisk baggrund, ingeniører,
naturvidenskabelige kandidater og it-specialister. Det skal teknologipagten lave
om på.
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ATV etablerer et Regulatorisk
Forum i samarbejde med
Medicoindustrien
MARF - Medicoindustrien og ATV’s nye
Regulatoriske Forum – har med starten af 2018 set
dagens lys. I regi af MARF vil der blive udbudt
målrettede kurser til at videreuddanne undervisere
ved uddannelsesinstitutionerne i regulatoriske
forhold.
Læs mere

Torkil Holm Prisen 2018 til R&D

Director Esben Taarning
Den 37-årige R&D Director ved Haldor Topsøe A/S,
Esben Taarning, modtager Torkil Holm Prisen 2018.
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Første møde i Advisory Boardet for
projektet Engineering i skolen
I december 2017 holdt Advisory Boardet for
projektet Engineering i skolen deres første møde.
Boardet fik en detaljeret gennemgang af projektet
og drøftede derefter perspektiver og udfordringer
for projektet samt rammerne for den første af tre
årlige konferencer, som skal holdes i maj 2018. Erik
Meineche Schmidt er formand for boardet.
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Medvind til den tekniske forskning –
sådan da
I lang tid har det været op ad bakke, men nu lysner
det for en af ATV’s mærkesager: At få styrket den
tekniske forskning i Danmark. I november afholdt
ATV en konference på Christiansborg, hvor
erhvervsledere, universitetsfolk og politikere fik
lejlighed til at mødes og drøfte perspektiverne i den
teknisk-videnskabelige forskning i form af vækst og
nye arbejdspladser.
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Første indspil til EU-Kommissionen
fra SAPEA
Den europæiske paraplyorganisation SAPEA
(Science Advice for Policy by European Academies)
har netop afleveret sin første rapport på bestilling
fra EU-kommissionen.
Læs mere

Hvem skal have ATV |
Elastyrenprisen 2018?
Nu er det tid til at indsende indstillinger og
ansøgninger til Den danske polymerpris – ATV |
Elastyrenprisen 2018.
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Flere nyheder
Ny rapport: Science og Engineering
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ATV Tech Talk 2. marts 2018

ATV's årsmøde 25. april 2018

Med Shrikumar Suryanarayan om

ATV's årsmøde afholdes onsdag den

innovation, efterfulgt af reception i

25. april 2018 i DGI-byen og fokuserer

anledning af akademidirektør Lia

på Danmark som Science &

Lefflands fødselsdag.

Engineering-region.
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