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Referat: aftagerpanelsmøde for bachelor- 
og kandidatuddannelsen i lærings- og 
oplevelsesteknologi 
23. marts 2016, 12.30 – 15.00 

 

Deltagere: Peter Eide Paulsen (IO-Interactive – suppleant for Martin Buhl Svanum), Morten Henriksen 
(WElearn – suppleant for Henrik Dresbøll), Lau Kierstein (PlayAlive), Gunnar Wille (Dadiu), Anni Bitsch 
Thisted (Finanssektorens Uddannelsescenter), Klaus Holth (SDU-TEK uddannelseskoordinator og lektor), 
Gunver Majgaard (SDU-TEK lektor), Per Æbelø (SDU-TEK kvalitetskoordinator, specialkonsulent) 
 
Afbud: Dorthe Ben Lulu (MV Nordic), Lasse Juel Larsen (SDU-HUM lektor)  

Mødeleder: Per Æbelø (SDU-TEK kvalitetskoordinator, specialkonsulent) 

Referent: Pia Friis Kristensen (SDU-TEK uddannelsesadministrator) 

 

Referat 

1. Velkomst (v / TEK kvalitetskoordinator Per Æbelø)  

Per Æbelø bød velkommen og præsenterede Det Tekniske Fakultet, herunder fakultetets 

kvalitetssystem med særligt fokus på formålet med aftagerpanelet. 

 

2. Status for uddannelsen (v / TEK uddannelseskoordinator Klaus Holth) 

Klaus Holth præsenterede uddannelsen, herunder formål, profil, opbygning, optag og 

beskæftigelse.  

 

I løbet af præsentationen var der med input fra aftagerne en drøftelse af følgende emner: 

 Studerendes niveau inden for matematik: Aftagerne spurgte ind til de studerendes niveau 

inden for matematik, og lagde især vægt på vigtigheden af at kunne arbejde med 

vektorberegning, matrix-beregning, statistik og rumgeometri. Uddannelsen anførte, at der 

ikke er decideret undervisning i matematik, men at områderne inddrages løbende igennem 

uddannelsen. 
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 Balancen mellem teknisk videnskab og humanistisk videnskab: Aftagerne spurgte ind til 

uddannelsens profil og dermed balancen mellem teknisk videnskab og humanistisk 

videnskab. Drøftelsen gik over i en afvejning af, hvorvidt uddannelsen uddanner tekniske 

ingeniører med forståelse for det kreative område, eller kreative ingeniører med forståelse 

for det tekniske område. Uddannelsen anførte, at dimittenderne betragtes som formidlere 

af det tekniske og humanistiske område, og at der løbende er en vurdering af balancen 

mellem de to områder.  

 

Herefter var der en rundvisning i Det Tekniske Fakultets nye bygning og i Mærsk Mc-Kinney Møller 

Instituttets bygning. Rundvisningen lagde vejen forbi et laboratorium, hvor nogle studerende 

fortalte om igangværende projekter og fremviste foreløbige resultater og produkter. 

 

3. Debat 

Deltagerne drøftede følgende emner: 

 Ophør: Aftagerne spurgte ind til, hvorfor nogen studerende ophører? Uddannelsen kender 

ikke årsagerne til ophør og kan ud fra de tilgængelige informationer ikke drage nogen 

konklusioner. 

 Profilering: Aftagerne foreslog, at uddannelsen profilerer sig i én sætning, som tydeligt 

fortæller, hvad uddannelsen kan bruges til og dermed tiltrækker flere studerende. 

 Uddannelsens navn: Aftagerne spurgte ind til uddannelsens navn og hvorvidt det kunne 

ændres. Uddannelsen anførte, at navnet kan ændres, hvis der er tungtvejende grunde til 

dette, herunder gode argumenter fra aftagerne i forhold til tiltrækning af flere studerende 

og højere beskæftigelsesgrad blandt dimittenderne. 

 Uddannelsens fokus på forskellige målgrupper: Aftagerne spurgte ind til, i hvor høj grad 

uddannelsen er målrettet den voksne målgruppe, som måske ikke er så spil-orienteret som 

den unge målgruppe, eller om uddannelsen primært fokuserer på områder målrettet børn 

og unge. Uddannelsen anførte, at de studerende arbejder med læringsstile for alle 

aldersgrupper, men at de studerende vælger mange projekter målrettet børn og unge. 

Uddannelsen opfordrede aftagerne til at byde ind med problemstillinger eller projektemner 

målrettet voksne. 

 Virksomhedsbesøg: Aftagerne spurgte ind til muligheden for at indlægge obligatoriske 

virksomhedsbesøg. Uddannelsen anførte, at virksomhedsbesøg ikke kan gøres obligatoriske 
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på grund af civilingeniøruddannelsens struktur, modsat diplomingeniøruddannelsen der 

har en obligatorisk ingeniørpraktik. De studerende kan samarbejde med virksomheder i 

løbet af projekter og studiejob. Uddannelsen vil gerne tilbyde virksomhedsbesøg for de 

studerende, som lige er startet på uddannelsen, så de studerende tidligt får en 

fornemmelse af, hvad uddannelsen kan bruges til. Uddannelsen foreslog også at planlægge 

en fælles dag på universitetet, hvor virksomhederne kan præsentere sig selv og 

efterfølgende tale med studerende om virksomhedens arbejdsområder og muligheder for 

projektsamarbejde. Aftagerne tilsluttede sig denne idé, og uddannelsen vil gå videre med 

at arrangere en fælles dag til afholdelse i april-maj 2016. 

 Fremtidens behov: Aftagerne forudser, at fremtidens behov blandt andet byder på 

udvikling af apps, der er koblet til fysisk hardware. Uddannelsen fortalte, at den allerede 

arbejder med dette område. 

 Samarbejde med andre uddannelser: Uddannelsen fortalte, at den ønsker et tættere 

samarbejde med civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi, hvor 

civilingeniøruddannelsen i Lærings- og oplevelsesteknologi blandt andet kan byde ind med 

registrering og beregning af borgeres brug af forskellige redskaber og øvelser til 

genoptræning. 

 

4. Eventuelt 

Referatet fra mødet sendes ud sammen med en handlingsplan.  

Næste møde i aftagerpanelet (efterår 2016) tager udgangspunkt i denne handlingsplan.  

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Virksomhedsbesøg  
Uddannelsen vil arrangere en dag, hvor 

aftagerpanelet inviteres til at mødes med 
uddannelsens studerende 

Forår 2016 

Matematik niveau og udvikling 
af apps  

Uddannelsen vil medtænke 
problemstillingen i en revision af 

uddannelse med øget vægtning på 
ingeniørfaglige kompetencer. 

2016 

 

 

 


