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Referat 

Emne  Aftagerpanelmøde for Robotteknologiuddannelserne ved Det 
Tekniske Fakultet, SDU 
 

Dato og tidspunkt 02. december 2019 kl. 12.30 -15.00 

Sted  Nobel mødelokale 
https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/d
etails/560156da423b7e2140a27603 
 

Deltagere  Kent Hansen (MIR), Oluf Skov Nielsen (Universal Robots), Thomas 
Nørby (B&R Automation), Lars Dalgaard (Teknologisk Institut), 
Henrik Brændstrup (Odense Robotics), Preben Hagh Strunge Holm 
(Uddannelsesleder), Ole Dolriis (Uddannelsesleder) og Kristian 
Severin Rasmussen (Studiekoordinator, referent). 
 

Afbud fra Jens Nyeng Christiansen (Jorgensen Engineering) og Rikke 
Voldsgaard Risager (Blue Ocean Robotics). 

  
Mødeleder  Ole Dolriis 

 
 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/560156da423b7e2140a27603
https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/560156da423b7e2140a27603


 

 Side 2 

Referat 
 

1. Velkomst og frokost 
 
Uddannelseslederne byder velkommen til panelet. 
Ole Dolriis indleder med en orientering om, at han fratræder som 
uddannelsesleder ved årsskiftet. Dirk Kraft vil i fremtiden være ansvarlig for 
kandidatuddannelsen, mens Preben Holm vil være ansvarlig for både 
bachelor- og diplomuddannelsen. 

 
2. Status på uddannelserne og planlagte ændringer 

 
Diplom 
 
Preben Holm orienterer om strukturen af diplomingeniøruddannelsen, forskelle 
til civilingeniøruddannelsen samt antal studerende på de enkelte semestre. 
 
Lars Dalgaard spørger til, hvorfor kurset i algoritmer og datastruktur er placeret 
så sent. Uddannelsesledelsen erkender, at det med fordel kan flyttes til 
tidligere i uddannelsesforløbet. Det kunne åbne op for mere avancerede kurser 
inden for kunstig intelligens på de sene semestre af diplomuddannelsen. 
Ole Dolriis redegør for, at man fra blandt andet sommerkurser kan se, at de 
studerende har interesse for kurser inden for kunstig intelligens. 
 
Ole Dolriis påpeger, at der fortsat er højt frafald. Preben Holm beskriver at der 
er lavet tiltag på første semester, der skal hjælpe de studerende bedre i gang 
med semesterprojektet, men at det ikke har fanget de studerendes interesse 
væsentligt under denne studiestart. Panelet diskuterer, hvorvidt frafaldet kan 
skyldes forkert uddannelsesvalg, da det kan komme bag på mange, hvor 
matematiktung uddannelsen er. 
 
Bachelor 
 
Ole Dolriis orienterer om strukturen for bacheloruddannelsen. Han påpeger at 
de studerendes svaghed især bunder i matematik, og at man derfor ønsker at 
tilføje mere matematik på sigt til uddannelsens første studieår. Desuden 
påpeges det at semesterprojektet på 3. semester endnu ikke er helt 
færdigudviklet, så det mobile element træder tydeligt nok frem. 
 
Ole Dolriis efterspørger en vurdering fra panelet til placeringen af kurset 
Computersystemer og Datakommunikation (10 ECTS), der på StO18 ligger på 
3. semester. Panelet vurderer, at faglighederne i computersystemer og 
datakommunikation med fordel kan formindskes til fordel for mere relevante 
elementer. 
 
Der orienteres om, at Experts in Teams er udgået af bacheloruddannelsen og i 
stedet flyttet til kandidatuddannelsen. Panelet har en diskussion omkring 
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formål og læringsudbytte af kurset, og de fordele der ligger i, at det placeres 
senere. Panelets vurdering er, at det er en god løsning at flytte det, da det i 
højere grad tillader dem at agere reelle eksperter, hvis de cases som de skal 
arbejde med, er mere inden for deres felt.  
Panelet foreslår desuden en rebranding af kurset – for eksempel ved at skifte 
navnet. 
Henrik Brændstrup, der har været underviser på kurset, påpeger at kurset i høj 
grad har fokus på iværksætteri og innovation, hvilket også stemmer overens 
med placeringen på kandidatuddannelsen, hvor de snart er færdige med deres 
uddannelse. 

 
 
Kandidat 
 
Ole Dolriis redegør for, at der pågår et arbejde med at implementere en ny 
version af Expert in Teams på kandidaten. Det første hold skal have kurset i 
efteråret 2020.  
 
I forhold til Experts in Teams påpeger Lars Dalgaard at navn og indhold bør 
være mere orienteret i forretningsforståelse og økonomistyring, da 
kandidaterne mangler disse kompetencer, når de dimitterer. 
 
 
Ændringer til profil i Droner & Autonome Systemer 
Ole Dolriis orienterer om planlagte ændringer til droneprofilen på kandidaten. 
Den skifter fra sommeroptaget 2020 navn til Drones and Autonomous 
Systems. 
 
Ved optag 2020 vælger man ønsket profil ved ansøgning. Tidligere valgte man 
i løbet af første semester, som hidtil har været samlæst mellem de to profiler. 
Ole Dolriis redegør for, at cirka 2/3 vælger profilen i Advanced Robotics mens 
1/3 vælger droneprofilen. 
Panelet beskriver, at de ikke vil være skræmt af at antage en civilingeniør i 
robotteknologi med specialisering i droner. Dog kan det tænkes, at disse 
dimittender vil søge mod andre typer virksomheder end dem repræsenteret i 
panelet. Panelet påpeger, at man måske i fremtiden skal se på om panelets 
sammensætningen er repræsentativ nok. 
 
 

3. Input fra panelet og åben diskussion 
 
Thomas Nørby påpeger at man i arbejdet med uddannelsesudvikling skal 
huske, at det er en automationsuddannelse, og at uddannelsen med fordel kan 
rumme mere end kun at eksemplificere det i robotter – fx ved at gøre kurset 
Applied Automation (5 ECTS) obligatorisk. I hans virksomhed kigger man ikke 
kun på den tekniske løsning, men på automation som helhed. 
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Panelet påpeger desuden, at civilingeniører inden for robotteknologi ofte 
beskæftiger sig med softwareudvikling ude i erhvervslivet frem for 
automationsløsninger. Oluf Nielsen beskriver desuden, hvordan studerende, 
som vil ud og arbejde med vision og machine learning, måske ikke starter med 
at søge arbejde i en robotvirksomhed. Det kan skyldes, at det ikke er tydeligt, 
hvordan de kompetencer kan komme i spil her. Han beskriver, hvordan de ofte 
gerne vil prøve deres evner af andet steds først. 
Ole Dolriis påpeger at virksomhederne i høj grad også har et ansvar for at 
ændre dimittendernes billede af, hvilke muligheder de har i virksomheder inden 
for robotteknologi. 
 
Thomas Nørby beskriver at deres kunder ikke er vant til at ansætte ingeniører, 
men i højere grad mekanikere eller elektrikere, som er blevet opkvalificeret. 
Han taler om et generationsskifte, som kan få automationsbranchen til at 
kollapse, hvis der ikke kommer nye kræfter ind i tide. Panelet beskriver, at der 
fortsat er brug for mange dimittender af høj kvalitet. 
 
Panelet diskuterer kommende ingeniørpraktik for robotteknologistuderende. 
Panelet forstår ikke, at der ikke er flere virksomheder, der tager praktikanter. 
Der foreslås blandt andet CEO møder for robotklynger, hvor problematikken 
kan bringes op. 
Der pågår en diskussion om, hvorvidt det skyldes uvilje mod at antage 
praktikanter, eller det i højere grad skyldes at lokale HR medarbejdere ikke er 
klædt godt nok på, når de kontaktes af studerende. 
 

 
4. Eventuelt 

 
Henrik Brændstrup fra Odense Robotics skifter job fra årsskiftet til Nord 
Modules. Uddannelsesledelsen vil i den anledning tage et kig på panelets 
sammensætning. 
 

 


