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Referat af møde i aftagerpanelet for 

diplomingeniøruddannelsen i 

Softwareteknologi samt bachelor- og 

kandidatuddannelsen i Software 

Engineering 

Mandag d. 3. maj 2018 

Inviteret til mødet er: Martin Rud Ehmsen (Hesehus), Martin Rytter (Universal Robots), Benny Graff 

Mortensen (IFAD TS A/S), Jakob Vestergaard (KMD), Jørgen T. Jørgensen (ABB), Brian R. Svendsen 

(Danfoss), Michael Walther (Ordbogen), Morten Kolberg (NNE Pharmaplan), Signe Stougård Sørensen (MV-

Nordic), Brian Skjold Elnegaard (KMD, suppleant for Jakob Vestergaard), Kasper Hallenborg (SDU, 

institutleder, uddannelseskoordinator), Bo Nørregaard Jørgensen (SDU, Sektionsleder), Torben Worm (SDU, 

Sektionsleder)  Per Æbelø (SDU, kvalitetskoordinator), Sofie Birch (SDU, uddannelsesadministrator) 

Afbud: Benny Graff Mortensen (IFAD TS A/S), Jakob Vestergaard (KMD), Brian R. Svendsen (Danfoss), 

Morten Kolberg (NNE Pharmaplan), 

Mødeleder: Kasper Hallenborg 

Referent: Sofie Birch 
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Referat af mødet 

1. Velkomst (v / Kasper Hallenborg) 

Velkomst og præsentation af medlemmer 

 

2. Projektpræsentation: ‘Strengthen and evolve fault tolerance in a microservice architecture’ 

(v / studerende Axel Mani Gislason og Jesper Minor Sørensen) 

 

 

3. Status på rekrutteringsindsats målrettet piger (v /Sofie Birch) 

Kort redegørelse for afviklingen af påskens ’IT-camp for piger’ med 32 deltagende gymnasiepiger. Campen 

var en succes og fik gode evalueringer. Pigerne følte sig godt introduceret for SDUs tunge IT-tekniske 

uddannelser og mange overvejer at søge ind på Software Engineering og Datalogi allerede i E18, men også 

relaterede uddannelser. 

Aftagerpanelet drøftede om man kunne ændre navnet på uddannelsen og tiltrække flere kvindelige 

studerende, men der var bred enighed om at navnet skal matche indhold i uddannelsen og der skal ikke 

tages for mange hensyn til markedsføring på dette punkt.  

 

4. Debat 

Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 

BEng Softwareteknologi 

Der var bred enighed om at der skal være fokus på produktionssystemer, integrationsteknologier og I4.0 

cloud-løsninger. Micro services og distribuerede systemer er ofte på produktionsgulvet. Derimod skal 

hardware-nær PLC programmering slippes og fokus skal flyttes til software-laget over. Det er ønsket at 

området professionaliseres og der uddannes i digitalisering af produktion, da der i fremtiden er behov for 

højniveau softwareudvikling på produktionsgulvet også. 

Generelt 
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Flere aftagere vil gerne have et større front-end fokus, da dette område også er tungt. Der anvendes andre 

teknikker, det er avanceret og det går stærkt med skift af teknologier. Ingen uddannelser har fokus på 

dette. De har behov for en softwareingeniør, men med de kompetencer tilføjet. Uddannelseskoordinatoren 

lader forstå, at der muligvis kunne oprettes flere valgfag og profilering i denne retning. Flere aftagere vil 

gerne hjælpe med at definerer kurser indenfor dette område. Meningen er der så skal undervises i 

grundlæggende tænkning på disse områder. F.eks. hvad sker der fra back-end og op til front-end, 

teknologineutralt, men de studerende skal forstå området.   

Der efterspørges også viden om test som disciplin, så det tænkes ind i designet og automatiseres. 

Ligeledes efterspørges der mere fokus på AI og Data Science, mulighederne for profilering blev drøftet som 

en mulighed. Flere aftagere tilbyder at være behjælpelige med fokus og cases. 

 

Rekrutteringsgrundlag  

Erhvervskandidaten blev introduceret for aftagerpanelet, men modtagelsen var blandet. Aftagerpanelet 

havde følgende kommentarer: 

- Det kan fastholde medarbejderne selvom de gerne vil læse videre 

- Det er et problem at de ikke er helt tilknyttet virksomheden. De kan primært bruges som 

studentermedhjælpere.  

- Vi kunne målrette erhvervskandidaten færdige diplomingeniører, der ønsker at læse videre. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Sofie Birch 
Uddannelsesadministrator 

 


