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TS A/S), Sarah Lønholdt (MV-Nordic). 

 

Mødeleder: Mikkel Baun Kjærgaard  

Referent: Sofie Birch 

 

 

Referat af mødet 

1. Velkomst (v / Mikkel Baun Kjærgaard)  
 
Præsentationsrunde af medlemmer og ny Uddannelseskoordinator, Professor Mikkel Baun Kjærgaard 

 
 

2. Virksomhedssamarbejde fra de studerendes vinkel (v / Jens Hjort Schwee og Antonio Lascari )  
 
Studerende forslag til fremtidigt virksomhedssamarbejde 
 

 



Antonio Lascari  

- Ønsker at arbejde med relaterede cases, hvor man bruger det man lærer. 
- Ønsker reelle cases, hvor fagligheden kommer i spil ved fx at lave en prototype og give 

virksomheden ideer til hvordan de kommer videre. 
- Timing af virksomhedsoplæg. Virksomhedsoplæggene skal komme på et tidspunkt hvor studerende 

fagligt er modne til emnet, så de får mest muligt ud af det. Det er ofte på de senere semestre. 
- Antonio foretrækker åbne og realistiske opgaver, hvor studerende både lærer af virksomheden og 

bidrager til deres løsninger  

 

Jens Hjort Schwee  

- Ønsker bedre forventningsafstemning med virksomheden når der arbejdes med cases, der er for 
meget envejskommunikation, så der ikke er mulighed for at stille spørgsmål. Det må også gerne 
være tydeligt hvad virksomheden ønsker at få ud af samarbejdet, et produkt eller en 
referenceløsning? 

- Jens kunne se en fordel i at virksomhedscases har meget faste rammer på de første semestre og 
senere kan virksomheder så lave løsere cases. 

- Ideelt set ønskes det også at cases ikke stilles af HR, men af teknikere. 

 

Flere panelmedlemmer italesætter at de holder igen med at samarbejde med studerende på projekter fordi 
de er i tvivl om hvad der forventes af dem og hvad de selv kan forvente at få ud af det, kan de forvente en 
prototype eller en idé? De synes rapporterne indeholder for lidt de kan bruge i virksomheden, det står ikke 
mål med det arbejde de selv skal lægge i samarbejdet. 

 

Panelet er enige om at de har brug for en kort vejledning omkring hvad der forventes af virksomheder der 
kommer med cases på de forskellige semestre. Derudover skal forløbene evalueres, det er er vigtigt for 
begge parter, når virksomhederne investerer i samarbejdet. 

 

Vedr. ’virksomhedsforløb’ på kandidatuddannelsen, så mangler der mere information omkring dette, 
studerende oplever virksomhederne ikke er interesserede i samarbejdet. Flere aftagerpanelmedlemmer 
nævner dog at de er meget interesserede og de vil gerne have mulighed for at komme på en liste over 
virksomheder med generel interesse i denne form for projekter. 

 

Panelmedlemmerne efterspørger bedre mulighed for at blive forbundet med de rigtige specialestuderende. 
Behovet anerkendes, men virksomheder opfordres samtidig til at gøre brug af Praktik & Projektdag forår og 
efterår, især til dette formål. Virksomheder inviteres til at komme med en lille stand og tale med 
studerende. Virksomhederne grupperes efter relevante fagområder, så de kan findes af de relevante 
studerende. I efteråret deltog over 100 virksomheder og over 1000 studerende. Især er fremtidige bachelor 
og specialestuderende opmærksomme på at de skal deltage på denne dag. 

Software Club nævnes også som en mulighed for interaktion med de studerende. Det skal undersøges hvad 
de studerende ønsker at høre mere om. Flere panelmedlemmer udviser interesse for at komme med et 
fagligt oplæg i dette regi. 



 

3. Planlagte ændringer på BEng. Softwareteknologi og BSc. Software Engineering  

(v / Mikkel Baun Kjærgaard) 
 

5. semester skal så vidt muligt ryddes for de vigtigste tekniske fag, så de studerende kan tage til udlandet. 
De studerende kommer derfor hurtigere op på et højere teknisk niveau. Blødere ledelseskompetencer er 
prioriteret lidt ned.  

Det bemærkes at de studerende ikke er gode til at prioriterer imellem de metoder og værktøjer de lærer at 
bruge. Eksempelvis testprocesser, hvilke typer test bruges i hvilke situationer, det er de studerende 
generelt dårlige til at vurdere. Det er et ønske at de studerende ved hvad det er bedst at bruge og de 
bringer den viden med ud i virksomheden. 

 

Det er stadig et stort ønske at de studerende bliver bedre til at udvikle til frontend, da der i dag også skal 
tænkes i arkitektur, det er abstrakt og kræver meget logik. Det er lige så så avanceret som AI og de skal 
forstå brugerflader rent teknisk. Desværre har frontend et dårligt ry, så de studerende ønsker ikke at 
arbejde med det, men de har ikke forstået hvor komplekst det er, de har er en gammeldags indstilling. 

 

Det bemærkes endvidere at vi skal sørge for de studerende har de matematiske egenskaber i forhold til at 
forstå og arbejde med avanceret AI. 

 

Specifikt vedr. BEng Softwareteknologi er mange ønsker indarbejdet i den kommende studieordning: 

- Mere fokus på produktionssystemer, integrationsteknologier og I4.0 cloud-løsninger. Micro services 
og distribuerede systemer, som bruges på produktionsgulvet. 

- Mere fokus på cyber physical systems i industrien og mindre PLC programmering. 

 

Aftagerpanelet uddyber endvidere: 

- Produktionsgulvet er et stort integreret system, hvor der er behov for mere højniveau-software. 

- Det handler om selvbeskrivende protokoller og hvordan enheder opdager hinanden samt hvordan 
sikkerhed er tænkes ind. 

- Hvordan kan produktionsgulvet bedst forbindes i cloudløsninger? 

- De forskellige elementer skal være mere selvbeskrivende og det skal være nemmere at integrerer 
ting. 

- Connectivity på fabriksgulvet er et stort behov 

En virksomhed i panelet har lavet en platform med hardware og plugins – en mulighed kunne være at de 
Softwareteknologi-studerende kan lave et projekt på 3. semester der involverer plugin-platformen. De har 
folk til at hjælpe de studerende i gang  

 

 



 
4. Dimittendundersøgelsen 2018  

(v / Mikkel Baun Kjærgaard) 
 

Dimittendundersøgelsen blev drøftet og rapporten sendes ud sammen med referatet fra mødet. 

Mødets handlepunkter: 

- Der laves en vejledning til udarbejdelse af cases til undervisningen på de forskellige semestre 
- Der laves liste med virksomheder, der har interesse for virksomhedsforløb og andet 

projektsamarbejde 
- Der laves liste over emner de studerende gerne vil hører om i Software Club 
- De studerende introduceres i højere grad for kompleks frontend-udvikling 

 

Med venlig hilsen 

 

Sofie Birch 

AC-Fuldmægtig / Uddannelsesadministrator 


