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1) Ændringer/planlagte ændringer på uddannelsen  
Steffen informerede omkring arbejdet med at opdaterer studieordningen samt ressourcesituatio-
nen.  

a. Innovationsforsker Lykke Margot Ricard er blevet ansat og hun vil overtage 
jobbet, som uddannelseskoordinator på kandidaten. Hun er pt. i gang med at 
analysere uddannelsen og vil bl.a. arbejde i retning mod, at vi fjerner profilerne 
og styrker vores profil udadtil.  

Aftagerpanelet enig i, at det er en god ide, da det for erhvervslivet er svært at gennemskue, hvad 
de studerende egentlig kan, når de er fra de forskellige profiler. Det er svært gennemskueligt. 

b. Vi er i gang med reviderer bachelorgraden også, så de ingeniørmæssige kom-
petencer bliver styrket og der er bedre sammenhæng mellem bachelor og kan-
didat.  

Aftagerpanelet er enige i, de ingeniørmæssige kompetencer skal skærpes. 
c. Uddannelsen afprøver ny online læringsmetode i faget Introduction to software 

engineering. 
d. Aftagerpanelet spurgte til, om det giver udfordringer at en 1/3 af vores ressour-

cer kommer fra det samfundsfaglige fakultet. Nogle gange kan det være svært 
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 Side 2 

at skabe sammenhæng mellem de forskellige fag pga. skiftende personer og 
kulturer. Men det er noget, som uddannelsen har fokus på. 

e. Aftagerpanelet påpegede igen, at det er et problem, at Experts in Teams ligger 
på samme semester, som de studerende tager til udlandet. Panelet understre-
ger vigtigheden af, at PDI-studerende kan samarbejde med typer af stude-
rende. Innovation opstår i brydningen mellem forskelligheder. 

 
2) Dimittendundersøgelse og SWOT fra ”Evaluering med eksterne eksperter” 

Dimittendundersøgelse. Først og fremmest kan vi se, at dimittenderne får PDI-rele-
vant jobs. Herudover diskuterede udvalget udvalgte dele af undersøgelsen: 

a. IT-værktøjer: Det er et meget bredt spørgsmål. Snakker vi EXCEL, ERP eller 
maskinkodning? Forskellige virksomheder bruger forskellige it-systemer. Afta-
gerpanlet mener, at spørgsmålet er for bredt stillet. Panelet mener, at uddan-
nelsen gør det rigtige ved at lade de studerende snuse til IT. Generelt oplever 
de, at de studerende har god intuitiv forståelse af den digitale verden. 

b. Ledelse og kommunikation: Aftagerpanelet henviser igen til vigtigheden af EIT. 
Uddannelsen vil gerne have noget mere ind tidligere på uddannelsen. Aftager-
panelet mener, at vi i stedet skal styrke de tekniske færdigheder. Kommunika-
tion er raketvidenskab – det er simpelthen det sværeste. Og vi kan ikke ruste 
de studerende via et kursus. Men vi kan måske give dem nogle kommunikati-
ons/præsentationsværktøjer herunder grafisk illustration er vigtig. 

c. Forretningsforståelse – Aftagerpanellet er overrasket over, at de studerende 
mener, at de ikke får dette på uddannelsen (hvis det ligger under øko, statistik) 
Det er så godt og vigtigt, at de viser, at de kan tilegne sig ny viden AP, det er 
en meget vigtig kompetence, at de kan tilegne sig ny viden hurtigt.  og budget). 
Men det er altafgørende, at de studerende kan argumentere for, at et projekt 
er rentabel. Måske vi skal have mere fokus på business canvas fremfor grund-
læggende økonomi. 

d. Det er så godt og vigtigt, at de viser, at de kan tilegne sig ny viden AP, det er 
en meget vigtig kompetence, at de kan tilegne sig ny viden hurtigt.  

e. Project Management – se under punkt 3. 
 

SWOT: Der blev trukket de tre vigtigste punkter frem: 
a.  For få valgfag 
b. Mangler teknisk faglig dybde 
c. Trussel, hvis de studerende vælger at tage kandidaten et andet sted 

 
 

3) Tema: Projektmanagement (med udgangspunkt i ovenstående og uddannelsens 
kompetenceprofiler) 
Aftagerpanelet oplever, at projekt management og innovation for en PDI strider imod 
hinanden. De studerende kommer med en meget lille projektlederforståelse. Så de har 
ikke helt forståelse for, at agilitet er en del af udviklingsprocessen også. Der skal nogle 
helt andre projektlederværktøjer på banen, når det drejer sig om innovation. F.eks., at 
der ikke arbejdes med tidsplaner, men kun med læringsplaner. 
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Aftagerpanelet var enige om, at PDI ikke burde lave ikke et nyt projektleder-fag. Det 
handler i højere grad om en forståelse - den samme model kan ikke bruges til alt. De 
skal forstå, at der findes mange forskellige værktøjer og de vil kun lære nogle her – 
ikke dem alle. Dvs. de studerende skal vide, at man bruger forskellige typer for projekt-
ledelsesværktøjer alt efter typen af innovation. 
 

Til sidst understregede aftagerpanelet, at 5 år ude i fremtid får virksomhederne brug for projektle-
dere, som har forståelse for bæredygtighed og kan stille nogle andre spørgsmål. Det er vigtigere 
end digitalisering og Big Data. Virksomhederne kommer til at profilere sig på bæredygtighed.  
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