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Referat for møde i aftagerpanelet for 
bachelor- og kandidatuddannelsen i 
Robotteknologi 
Fredag d. 4. december 2015 kl. 12.30-15.30 

Deltagere i mødet var:  

Niels Jul Jacobsen, MIR Robots njj@mir-robots.com 

Mikkel Viager, Teknologisk Institut mivi@teknologisk.dk  

Oluf Skov Nielsen, Software developer Universal Robots osn@universal-robots.com 

Thomas Nørby, B&R Automation thomas.noerby@hotmail.com 

Jens Nyeng Christiansen, Jorgensen Engineering jn@jorgensen.dk 

Henrik Gordon Petersen, MMMI hgp@mmmi.sdu.dk  

Kjeld Jensen, MMMI kjen@mmmi.sdu.dk  

Jan Petersen, MMMI jpe@mmmi.sdu.dk  

Ole Dolriis, MMMI od@mmmi.sdu.dk – uddannelseskoordinator, mødeleder 

Karina T. Therkildsen, MMMI ktt@mmmi.sdu.dk - studiesekretær 

Per Æbelø, TEK, pabelo@tek.sdu.dk  

 

Referat af mødet 

1. Velkomst v/Ole Dolriis 

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet v/Per Æbelø 

Per Æbelø lagde ud med en introduktion til arbejdet i aftagerpanelet. 

 

2. Status for uddannelsen v/Ole Dolriis 

Ole Dolriis introducerede studiet jf. det udsendte materiale.  

 

3. Rundvisning på Teknisk Fakultet, herunder fremvisning af laboratorier 
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4. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål 

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 
b. Forventninger til fremtidig beskæftigelsessituation 

c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 

d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 

e. Andet 

Ovenstående udløste følgende drøftelser inden for tre overordnede emner: Mekanik, Projektledelse, Digitale 
læringsmidler.  

 

Virksomhederne ytrede meget tilfredshed med dimittender fra Robotteknologi, da de får gode ansatte. Det blev 
desuden nævnt, at uddannelsen har et godt ry i hele landet.  

 

Det blev debatteret, om det kan være en idé at oprette en diplomingeniøruddannelse i Robotteknologi, fx med fokus 
på automation. Det bør ikke være en konkurrent til diplomingeniøruddannelsen i IT. Der er et behov herfor, da 
diplomingeniører har mere hands-on end bachelor-studerende. Desuden mangler der folk i automationsbranchen. Der 
vil i så fald være brug for undervisere udefra.  

 

Som udgangspunkt er det ikke relevant for virksomhederne, om de studerende har studeret droner, undervandsbåde 
eller andet, så længe de teknologiske fagligheder er i orden og på højt niveau.  

 

Aftagerpanelet vendte mekanik-delen i uddannelsen. Det opleves, at dimittender;  

• har viden og teorien, men ikke har praktisk erfaring med emnet.  
• mangler erfaring med og kendskab til processen herunder også automations-integration. 
• kunne være mere selvkørende inden for emnet, idet der savnes mekanisk forståelse.  
• har brug for mere tværfaglighed.  

Indholdet i RMMECH/RMUASM-kurset blev på baggrund heraf gennemgået. Kurset indeholder det grundlæggende, 
om end der favnes over meget fagligt. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om kurset er praktisk orienteret.  

Der blev diskuteret forskellige løsningsmodeller: 

• RMEMB1 på 1. semester kan ændres, så mekanik-delen indgår mere på 1. semester 
• Teori og hands-on kombineres i undervisningen (RMRSD-kurset er et godt eksempel med integration af en 

mindre automationsopgave). 
• Ved projekter kan man lade mekanik indgå i større grad 
• Det kunne indgå i Experts In Teams på bachelor, men dette kursus er ikke fagligt fokuseret 
• Det kunne indgå på 5. semester bachelor, så en dybere indsigt opnås tidligere i uddannelsen, fx tegne 3D ind i 

projekter 
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Konklusionen er, at kursusbeskrivelsen er fagligt dækkende og beskrevet med gode kompetencer. Ovennævnte input 
fra aftagerpanelet medtages i UUV.  

 

Udover faglighed skal kommende ansatte være selvkørende og gerne besidde gåpåmod, så de kan bestride en 
projektleder-rolle. Det er dog svært at uddanne folk til, da det har med personlighed at gøre. Der ønskes en forståelse 
for en virksomhed herunder økonomi/regnskab og organisation (det tidligere ØLA blev nævnt som eksempel). Det 
blev konkluderet, at en cost-benefit analyse og forståelsen heraf vil være tilstrækkeligt. Det blev anbefalet, at 
projektleder-kompetencer kan styrkes på semesterprojekter, eller kurser i projektledelse kan tilbydes som valgfag.  

 

Det blev foreslået, at auditorium-undervisning understøttes af video-undervisning (digitale læringsmidler), da der er 
en forventning om, at det kan forbedre frafald. Der var en holdning til, at interaktion med underviseren på de mindre 
semestre var væsentlig. Der blev drøftet forskellige muligheder fx kan læringsmål splittes op i videosekvenser 
suppleret op med opgave og kan lærebøger erstattes af youtube videoer.  

 

Der ønskes flere studerende, hvilket der arbejdes på. Der var enighed om, at sociale medier er vejen frem. 

 

5. Eventuelt  

Intet at bemærke 

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Mekanik  
• Ændring af eksisterende 

kursusbeskrivelse 
• Indgå på bachelor 

Behandles på UUV 
møde i 2016 

Projektledelse  
• Udbyde valgfag 
• Kompetencer kan indgå i 

semesterprojekter 
2016 

Digitale læringsmidler  • Undervisning suppleres med 
videosekvenser 

2016 

 

Der ønskes fokus på, hvordan mål i handleplan kan opnås, og hvad der i den henseende er målbart.  

 

 


