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Dagsorden: 
 
1. Velkommen og præsentation af medlemmer 

Klaus Holth, uddannelseskoordinator på Lærings- og oplevelsesteknologi, bød vel-
kommen til mødet og deltagerne præsenterede hver især kort sig selv og virksom-
heden, de repræsenterer. 

 
2.  Status på uddannelsen 
 Klaus Holth gennemgik uddannelsens opbygning og hvilke fagligheder og gennem-

gående spor, der er fokus på (oversigt over bachelor- og kandidatuddannelsen er 
vedhæftet). Desuden blev DSMI, Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser, 
kort gennemgået. 

 Der har de seneste par år været faldende optagstal på uddannelsen. Vi optog 21 
studerende i september 2018 (mod 27 studerende i 2017 og 39 studerende i 2016) 
og det faldende optag er opmærksomhedskrævende. Et optag på omkring 30-33 
studerende er passende til uddannelsen. 

 Dimittendtal for uddannelsen blev også gennemgået. Langt de fleste dimittender er 
i job (af 15 dimittender fra 2018, findes 11 på LinkedIn som jobaktive; de reste-
rende kan enten ikke findes eller er ikke i job). 

 
3. Udviklingstiltag på uddannelsen 

Det faldende optag på uddannelsen har medført et ønske om at lave ændringer i 
opbygningen af uddannelsen. Klaus Holth informerede aftagerpanelet om de æn-
dringer, der allerede har været drøftet i uddannelsesudvalget. Det drejer sig blandt 
andet om at justere på faglighederne – således at fordelingen mellem de tekniske 
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 Side 2 

fag og de humanistiske fag er 2:1. Dette vil bl.a. ske ved, at de tekniske kurser gø-
res fagligt tungere og der fyldes mere stof på disse. Konkret kunne det fx være at 
komprimere det faglige indhold indenfor webprogrammering og tilføje noget fysik, 
idet dette bl.a. efterspørges af aftagere.  
Aftagerpanelet diskuterede, hvorledes man kunne styrke den tekniske profil på ud-
dannelsen og derved imødekomme aftagernes ønsker til dimittendernes kunnen. 
Det blev fx foreslået at styrke hardwarefagene (KUBO, LEGO). 
Der er igangsat en proces omkring ændring af titel på uddannelsen – som en del af 
at kunne trække flere studerende til. Studerende på uddannelsen og en gruppe 
gymnasielever er blevet spurgt og foreløbig ser det ud til, at det nye navn til uddan-
nelsen bliver Spiludvikling og læringsteknologi. Processen omkring titelændring er 
dog ikke afsluttet endnu. 
De planlagte ændringer på uddannelsen vedrører pt. kun bacheloruddannelsen, 
men det er ønskeligt, at indholdet af kandidatuddannelsen ændres på et senere 
tidspunkt også. I forbindelse med dette vil vi gerne have aftagerpanelets input på et 
senere møde. 

 
4. Input fra virksomheder 
 I løbet af mødet kom der mange inputs fra de repræsenterede virksomheder. Ge-

nerelt er det ønsket, at der fokuseres på de tekniske aspekter af uddannelsen. 
 
5. Eventuelt 
 Intet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


