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1. Velkomst v/ studieledelsen 

a. Vi startede med en kort præsentationsrunde, idet 
Mads Adresen er ny i panelet. 
 

2. Orientering 
a. Preben præsenterede kort formatet for statusmø-

derne og der var i forvejen udvalgt enkelte punkter, 
som vi gerne ville drøfte med panelet. 

b. Der er på både bachelor og diplom nogle matematik-
tunge fag med stor dumpeprocent. Men det er vigtige 
fagligheder. Der er fra ledelsen fokus på en klar diffe-
rentiering mellem diplom- og civiluddannelsen. Vi kan 
dog ikke differentiere for meget, hvis vi gerne vil 
sikre, at diplom stadig kan blive optaget på kandida-
ten.  
Panelet: Niveauet på diplom behøver måske ikke 
være helt så højt som på civil. Matematikken er ikke 
alle steder så fremtrædende i det daglige arbejde, 
men det er vigtigt at bibeholde et fagligt højt niveau, 
der understøtter de øvrige fagligheder senere på ud-
dannelsen. Basale fagligheder skal omsættes til rele-
vante færdigheder. Lineær algebra er stadig vigtigt, 
men de store teorier er måske ikke. Softwarekompe-
tencer er bare lettere at få tillært, hvis matematikken 
er en naturlig del af værktøjskassen. 
Lyder det fornuftigt, at man fremover fortsat kan blive 
optaget på kandidatuddannelsen med en diplomud-
dannelse? Det er godt med en mulighed for 
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videreuddannelse, men diplomuddannelsen står 
også stærkt i sig selv og skulle gerne blive ved det.  
Preben gennemgik kort studieforløbet for diplomud-
dannelsen (studieordning § 3 med link til de enkelte 
fagbeskrivelser). Der er overvejelser om at tage 5 
ECTS fra 1. semesterprojekt og overføre dem til ma-
tematikfaget. Dermed kan man komme mere i dyb-
den og se på robotteknologiske eksempler i kontekst. 
Dermed håber vi også at kunne afhjælpe den store 
dumpeprocent. Kurset er presset og det kunne af-
hjælpes på denne måde. Der er lavet et matematisk 
valgfag (Multivariat matematik for robotteknologi), der 
udbydes første gang E21, og hvis de studerende ta-
ger det og Numeriske metoder, kan de blive opdaget 
på kandidatuddannelsen. 
På civiluddannelsen (studieordning § 3 med link til de 
enkelte fagbeskrivelser) er der kommet flere robotre-
laterede kurser, som er et krav for at søge ind på 
kandidaten. Det betyder, at man ikke har direkte ad-
gang med en bachelor i Electronics, De meget mate-
matiktunge fag ligger allerede på 1. semester. Derud-
over er der flyttet lidt om på faglighederne og der er 
kommet et nyt fag, Introduction to robotics, computer 
vision and artificial intelligence, der har erstattet Ex-
perts in Team (EiT), der er flyttet op på kandidatud-
dannelsen. Vi vil gerne lave samme øvelse som di-
plomuddannelsen med at gøre 1. semester projektet 
mindre til fordel for det matematiske fag. 
Det er vigtigt at bevare muligheden for at ’lege’ i se-
mesterprojekterne, gøre det sjovt. 
Vedr. AI skal det være fokus på opbygning af data-
sæt og hvad er relevant - det mangler der nu. 
Valgfagspuljen på både civil- og diplomuddannelsen 
blevet større, heldigvis. 
Dirk gennemgik kort masterprogrammet (Studieord-
ningen § 3, med link til de enkelte fagbeskrivelser) 
med de to profiler. Med optaget 2020 er der kommet 
nyt navn på den ene specialisering. Den hed tidligere 
Unmanned Aerial Systems Technology, nu Drones 
and Autonomous Systems. 
Man kunne tidligere skifte profil efter 1. semester, det 
kan man ikke længere, da der er profilspecifikke fag 
på begge profiler allerede på 1. semester. 
EiT Innovation er nu kommer op på kandidatniveau, 
men kun på Robot, hvor de samarbejder i grupper på 
4-6 på tværs af studieretninger og BA/MSc. Der er 
ikke udpræget begejstring for faget, nok også fordi 
der ikke er andre masterstuderende på nuværende 
tidspunkt, men vi afventer første evaluering af faget. 
Odense Robotics vil gerne slå i slag for faget, da det 
er et godt fag med mulighed for at inspirere kom-
mende iværksættere. Panelet understreger i øvrigt, 
at det er vigtigt at udvikle det betydeligt, hvis det skal 

https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=32398&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=32398&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=32381&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=32381&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=29978&lang=da
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=sto&id=29978&lang=da
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blive godt og at det er måske ikke hensigtsmæssigt 
at sætte forskellige studieretninger sammen. Derud-
over savner panelet faglighederne i Robot System 
Design. 
 
 

3. Input fra panelet og åben diskussion 
Kandidatundersøgelser: Da der tidligere blevet præsenteret 
kandidatundersøgelser, hvor man kan se hvor kandidater har 
fået job, vil Mikkel C gerne vide, om det er noget, der vil blive 
lavet igen? 
Preben siger, at der er ikke blevet lavet sådan en undersø-
gelse i år. Mikkel følger op med, at det kunne være interes-
sant at følge med i denne form for undersøgelser, så man ved 
hvilke muligheder, der er, når en kandidat er færdiguddannet.  
Ingeniørpraktik: Preben fortæller, at det er svært at få diplom-
ingeniører ud i praktik. En tredjedel skulle gerne have fundet 
praktiksted inden den 1. december, men det var langt fra lyk-
kedes. Så hvis deltagerene kender nogle virksomheder, der 
mangler praktikanter, vil Preben gerne høre fra dem. Der er 
over 30 studerende, der skal ud i praktik i år. Sidste år gik det 
overraskende godt med at få studerende ud i praktik, men 
lige nu er virksomheder tilbageholdende med at få praktikan-
ter ind pga. corona. Mikkel vil gerne være med til at slå et 
slag for at finde flere virksomheder, da der må være nogle 
virksomheder derude, der kan hjælpe. Det eneste formelle 
krav, der er til virksomhederne er, at praktikanten skal indgå 
med andre ingeniører, hvor virksomheden arbejder med no-
get, der er relevant for studiet. Mads har en praktikstilling 
åben, men ingen er valgt endnu, ellers kan man gennem mar-
ketingsafdelingen gøre opmærksom på praktikpladser. 
Frafald på civiluddannelsen: Lars spørger omkring, hvordan 
frafaldet på civiluddannelsen er, da der i referatet fra status-
mødet kun står, at det vurderes tilfredsstillende. Preben for-
klarer, at der generelt set er et stort frafald på både diplom og 
civil. Der er mange, der falder fra omkring efterårsferien og i 
løbet af 2. semester, fordi de ikke klarer deres eksamener – 
stor dumpeprocent på matematikdelen på første semester. 
Preben tror, at navnet på uddannelsen har en negativ effekt 
på frafaldet – navnet lyder sejt, og derfor læser de studerende 
ikke mere ind i, hvad uddannelsen rent faktisk går ud på og 
hvad der kræves af de studerende. Når de studerende, der 
dropper ud, bliver spurgt om, hvorfor de er droppet ud, så får 
de ofte svaret, at uddannelsen ikke var, hvad de søgte. På di-
plom er der positiv feedback på fagene, men der er stadig 
store frafald. På statusmødet blev det besluttet at arbejde 
med et trivselsprojekt, hvilket ikke rigtig er kommet i gang 
pga. sygdom, men som ellers skulle hjælpe med at få de stu-
derende til at trives bedst muligt. Derudover skulle markeds-
føringen af uddannelsen ikke lægge skjul på, at der forventes 
et matematisk fundament, og at der generelt kræves noget 
fagligt.  
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Mads spørger til, hvad har man gjort for at fortælle folk, der 
gerne vil søge ind, at det rent faktisk er en ingeniøruddan-
nelse, som kræver noget. 
Preben forklarer, at ma gerne vil markedsføre sig på, at det er 
matematiktungt studie, men samtidig vil universitetet gerne 
have, at der kommer flest muligt ind på uddannelsen, så der 
er flere, der kan gennemføre uddannelsen. Derudover ligger 
frafaldet højt ift. de andre ingeniøruddannelser. Typisk er der 
15-20 studerende, der falder fra på 1. semester ud af ca. 60. 
Thomas spørger, om man kan hjælpe de unge mennesker, så 
de ikke bruger så mange måneder på at finde ud af, at det er 
det forkerte studie for dem? 
Preben forklarer, at udfordring er, at man ikke kan smide no-
gen ud medmindre de ikke gennemfører studiestartsprøven. 
Efter diplomuddannelsen er kommet til, bliver der optaget ca. 
2*65 studerende om året. I år er der ca. 10 fra hvert hold, der 
er faldet fra, og så er der nok også nogle der falder fra ved 
eksamensperioden, da de ikke kan opfylde det faglige niveau. 
Det er målet, at der skal være mere tid til den læring, der skal 
opnås, og derfor vil de gerne udvide matematikfagene med 5 
ETCS fra semesterprojektet. Derudover er der fokus på mar-
kedsføring, trivsel og matematik. 
 
 

4. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt 

 
 

 
 
 
Venlig hilsen 

Kamilla Juel Sørensen  
Uddannelseskoordinator 
   


