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1. Velkomst og orientering v/ Jacob Nielsen 
Jacob bød velkommen til mødet. Klaus Holth har tidligere haft rollen 
som uddannelsesleder, Gunver Majgaard har også været det i en 
kortere periode og nu er det Jacob. Det er det første 
aftagerpanelmøde med Jacob som uddannelsesleder. 
Der var en kort præsentationsrunde af de enkelte deltagere i 
panelet, hvor flere deltagere oplyste, i hvilket omfang, der er ansat 
kandidater i virksomhederne. 
Herefter præsenterede Jacob tallene for optag i 2019 og 2020. Der 
er sket en markant stigning i antal ansøgninger (64 i 2019, 158 i 
2020). Der blev optaget 33 nye studerende i 2019, dette tal er 
steget til 46 i 2020. 
Der er ingen tvivl om, at den nye titel på uddannelsen har haft 
indvirkning på det stigende antal ansøgninger, men der har også i 
de seneste år været en mere målrettet markedsføring af 
uddannelsen, der nu har sin effekt. 

Referat 

Emne  Aftagerpanelmøde for Spiludvikling og læringsteknologi ved Det 
Tekniske Fakultet, SDU 
 

Dato og tidspunkt 4. november 2020 kl. 15.00-17.00 

Sted  Online https://syddanskuni.zoom.us/j/7429900939  

Inviterede  Lau Kierstein (PlayAlive), Morten Skovhus (Game Inventors), Signe 
Stougaard Sørensen (Vitec MV), Ralph Zitz (LEGO System A/S), 
Daniel Lindegaard (KUBO Robotics), Thomas Howalt (Den Danske 
Filmskole), Didde Marie Hellestrup (Odense Kommune), Steffen 
Rugtved (EG A/S), Jakob Vest Hansen (Coding Pirates), Jacob 
Nielsen (SDU, lektor, uddannelsesleder), Gunver Majgaard (SDU, 
lektor), Jørgen Christian Larsen (SDU, lektor), Per Æbelø (SDU, 
kvalitetskoordinator), Kamilla Juel Sørensen (SDU, 
uddannelseskoordinator) 

 
Afbud fra 

 
Thomas Howalt (Den Danske Filmskole), Per Æbelø (SDU, 
kvalitetskoordinator) Morten Skovhus (Game Inventors), Signe 
Stougaard Sørensen (Vitec MV), 

  
Mødeleder  Jacob Nielsen 
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 Side 2 

Ved gennemgangen af den nye studieordning for bachelor, hvor vi 
er i gang med 1. semester, blev der stillet spørgsmålstegn ved fag 
med få ECTS og om det har betydning for niveauet og dybden. 
Det er en prioritering, at fagene er mindre og at fagligheden 
fortsætter gennem semestrene og det er en mulighed for at gå i 
dybden og dermed også hæve niveauet. Der bliver gradvist lagt 
mere på de studerende og de enkelte fagligheder vil være til stede 
gennem hele uddannelsen. Størrelserne på fagene ligger i tråd med 
de øvrige uddannelser på TEK. 
De humanistiske fagligheder kommer ind i semesterprojekterne. Der 
mangler muligvis mere synligt interaktionsdesign. Det er planen, det 
skal bygges ind i de øvrige fag (efterhånden som fagbeskrivelserne 
på studieordningen udfærdiges) og evt. videre på kandidaten. Det 
er samme udfordring med matematik, der også er en 
grundlæggende faglighed på uddannelsen. 

 
2. Orientering vedr. statusmøde med TEK’s ledelse den 8. oktober 

2020 v/ Kamilla Juel 
Kamilla gennemgik kort formatet og processen for 
uddannelsesberetninger og statusmøder, som der også kan læses 
mere om i Udmøntningsnotat for Det Tekniske Fakultet, der 
beskriver fakultetets arbejde med uddannelseskvalitet. 
Der var flere nedslagspunkter for ledelsen, som 
uddannelsesledelsen skulle have særligt fokus på fremadrettet, 
heriblandt frafald, ledighedstal og erhvervssamarbejder, hvor vi 
ønsker panelets input. 
Ift. frafald er det vigtigt, at de studerende tidligt på uddannelsen, og 
også inden de søger, kan se, hvilke muligheder der er for en 
karriere efter endt studie. Den fortælling er vigtig at få delt med de 
studerende, og det arbejde vil vi i nogen udstrækning gerne have 
panelets input til. Derudover er der en forventning om, at den nye 
studieordning, i takt med at den udrulles, vil kunne fastholde flere 
studerende, ligesom arbejdet med den nye studieordning på 
kandidaten også vil indtænke strategier til fastholdelse. 
Høje ledighedstal er noget, der er særlig fokus på for både 
uddannelses- og fakultetsledelsen og for os hænger det tæt 
sammen med indsatsen for mere erhvervssamarbejde på 
uddannelsen. 
Vi ser gerne, at der er flere studerende, der skriver 
bachelorprojekter og kandidatspecialer sammen med virksomheder. 
På den måde får de studerende en indgang til den virksomhed, de 
skriver ved og virksomheden kan få øjnene op for, hvad vores 
studerende kan bidrage med. I den efterfølgende drøftelse med 
panelet fremgik det, at udbyttet for virksomheden ifm. 
bachelorprojekter og kandidatspecialer er begrænset og at 
emnerne, som virksomheden gerne vil have behandlet, ofte er 

https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/fakulteterne/teknik/uddannelseskvalitet/tek_udmoentningsnotat2019.pdf
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dynamiske og derfor ikke nødvendigvis passer godt til formatet med 
en fast problemformulering. 
Herefter fulgte en længere drøftelse om, hvordan vi kan få et 
tættere samarbejde mellem uddannelsen og virksomheder, hvor 
samarbejdet er givende for både den studerende, virksomheden og 
universitetet.  
Der kom flere ideer på bordet, bl.a. et forslag om at forlænge studiet 
med et frivilligt semester, bestående af en form for 
virksomhedspraktik, alternativt en tvungen virksomhedspraktik på 5. 
semester, i stil med den på diplomuddannelserne.  
Der er allerede nogle muligheder, som flere i panelet dog ikke 
mente var af et omfang, der sikrede et tilstrækkeligt udbytte for 
virksomhederne. Det vil vi arbejde videre på, så samarbejdet kan 
udbygges. 
Det blev aftalt, at vi ville lave et ydelseskatalog for at give et samlet 
overblik over, hvad vi kan tilbyde både studerende og virksomheder. 
På den måde vil det også være nemmere for virksomheder at 
komme i kontakt med studerende, uden at have samme indblik i 
uddannelserne, som de virksomheder, der er repræsenteret i 
aftagerpanelet. 
Der vil være en skriftlig høringsrunde i panelet, når der foreligger et 
udkast til ydelseskatalog. Emnet blev drøftet yderligere under pkt. 3. 
 

 
3. Status på ny studieordning for kandidatuddannelsen v/Jacob 

Nielsen 
Med afsæt i diskussionen fra pkt. 2, gennemgik Jacob den 
nuværende studieordning for kandidaten. I ST-Lab sker der en 
uddybning af faglighederne fra BA og de øvrige fag på de enkelte 
semestre på kandidaten. Vi vil forsøge at opretholde fagkolonnerne 
fra bacheloren i den nye studieordning for kandidaten, og der vil ske 
en fokusering af ST-Lab, så der er et tydeligt fagligt tema, men hvor 
det stadig er muligt at arbejde med det samme projekt på tværs af 
semestrene. 
Hvad med proces? Der snakkes forskellige typer for agile 
udviklingsmetoder, herunder SCRUM, brugercentreret design og 
interaktionsdesignteori, når vi snakker processer, men vi diskuterer 
også, hvordan vi gør det, når projekterne skal køre over flere 
semestre.  
Der er efterspørgsel på embedded software – der er allerede en del 
Embedded på bachelor-delen. Vi er også mest på frontend og ikke 
så meget på backend, det ligger på Software Engineering. 
For de studerende kunne ST-Lab kunne godt være lidt rodet – det 
skal der selvfølgelig arbejdes på, både nu og i den kommende 
studieordning, men der er allerede sket forbedringer. Der blev stillet 
forslag om en idé bank, gerne en tæt kontakt ml. 
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fagansvarlig/uddannelsesleder og virksomhederne, hvor man får 
skåret emner til, så de passer både i format og udbytte. 
Hjælp virksomhederne, der måske ikke kender uddannelsen 
indgående – Der vil blive udarbejdet en liste over de fagligheder, 
vores studerende bliver undervist i, så virksomheder kan se, hvad 
studerende fagligt kan bidrage med.  
 

 
4. Aftagerpanelets sammensætning 

Det er vigtigt at sikre at vi fortsat har et aftagerpanel, hvor de 
repræsenterede virksomheder kan se en værdi i at deltage i 
udviklingsarbejdet og kan bidrage til udviklingen af. 
Der var ingen af de tilstedeværende, der ikke ville blive i panelet og 
flere tilkendegav, at der var et godt match ift. de emner, der blev 
drøftet på mødet. Det blev forslået, at vi kiggede på medlemmerne 
af Legebranchen for at se, om vi kunne finde yderligere medlemmer 
der. 
 

5. Eventuelt 
Der er en tradition for at sende 2-3 studerende afsted på DADIU om 
året. Det sker typisk på 7. semester. Det er stadig tilfældet, og det 
er Klaus Holth, der står som kontaktperson hos os. 
 
Der er en smule innovation i det obligatoriske fag Expert in Teams, 
der nu hedder Expert in Teams Innovation og der nu samarbejde 
mellem BA og KA, men Kamilla undersøger hvad der allerede 
findes, som om muligt, kunne tilbydes til både BA og KA. 
 
Der blev givet tilladelse til, at vi fremadrettet gerne må sende forslag 
og udkast til idekatalog, studieordninger og andet i skriftlig høring 
ved panelet. 

http://www.legebranchen.dk/medlemmer/
http://www.dadiu.dk/
https://odin.sdu.dk/sitecore/index.php?a=fagbesk&id=75226&listid=9094&lang=en

