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Referat for møde i aftagerpanelet for 
diplomingeniøruddannelsen i IT samt 
bachelor- og kandidatuddannelsen i 
Software Engineering 

den 4. november 2015 kl. 12.30-15.30 

 

Inviteret til mødet: Michael Walther (Ordbogen.com), Mette Reinholt Mortensen (Hesehus), Peter Hauge 

Jensen (Odense Kommune), Martin Rytter (Universal Robots), Jakob Vestergård (EMT Nordic), Jørgen T. 

Jørgensen (ABB), Benny Graff Mortensen (IFAD TS A/S), Jakob Vestergård (EMT Nordic), Jørgen Jørgensen 

(ABB), Brian R. Svendsen (Danfoss), Steffen Skov (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Kasper Hallenborg 

(SDU, Institutleder), Sanja Lazarova-Molnar (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Per Æbelø (SDU, 

Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Christian Hylsberg Arentsen (SE studerende, medlem af UUV), 

Elsebeth Folmer (SDU, Studiesekretær) 

Der var afbud fra: Benny Graff Mortensen (IFAD TS A/S), Jakob Vestergård (EMT Nordic), Jørgen Jørgensen 

(ABB), Brian R. Svendsen (Danfoss) 

Referent: Elsebeth Folmer (SDU, studiesekretær) 

 

Referat af mødet 

1. Velkomst v/Per Æbelø 
 

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet 
Per Æbelø lagde ud med en introduktion til arbejdet i aftagerpanelet og præsenterede kort de 
interne medlemmer. 

 
b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning 

De eksterne medlemmer tilkendegav kort deres forventninger til arbejdet i aftagerpanelet. 
Forventningerne tager udgangspunkt i uddannelsernes åbenhed og ønske om, i højere grad at 
involvere aftagerne direkte både i planlægning, markedsføring og undervisning. Panelet oplever 
allerede et forbedret samarbejde efter ændrede regler om samarbejde i SDU Erhverv. 
 

2. Status for uddannelserne v/ Steffen Skov, Sanja Lazarova-Molnar og Kasper Hallenborg, herunder bl.a. 
orientering om det forholdsvis nye tiltag ”In-company Period” på overbygningen på SE samt gennemgang af 
nogle typiske eksempler på studieprojekter med virksomhedssamarbejde. 
 
3. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/studerende Mia Hasanagic, herunder fremvisning af de nye 
undervisningslokaler i bygning 44. 
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4. Projektpræsentation v/Kasper Hallenborg og Steffen Skov 
 
5. Debat 
Følgende emner blev drøftet som værende behov fra aftagerne: 

 Øget grad af specialisering 

 Større fokus på platform/sprog-uafhængighed 

 Prioritering af arkitektur- /strukturforståelse (et ønske om at studerende har større erfaring med at 
arbejde videre på eksisterende software) 

 Eksperimentelt arbejde, benyttelse af alternativ teknologi 

 Styrkelse af de studerendes evner til selvstændigt at kunne definere projekter 

 Styrkelse af kommunikative evner 

 Fastholdelse af A-udviklere i virksomhederne og på uddannelsen 
 
Man drøftede kort hvordan aftagerpanelet kan støtte op om uddannelserne ved evt. at finde 
undervisere/vejledere i de respektive organisationer. Helt konkret er det for uddannelserne en udfordring at 
finde en underviser til webteknologier i foråret 2016. Dette problem blev med aftagernes hjælp, løst i løbet 
af mødet. 
 
Hvem optager vi?  
Optag afhænger af karakterer og geografi. Der er en stigning i optag af studerende fra Østdanmark, måske 
til dels pga. strengere adgangskrav ved DTU. Der har været stor succes med optag på robot og drone 
uddannelserne pga. stor positiv omtale. 
 
Hvad har man gjort for at rekruttere flere studerende og hvad kan man gøre for at rekruttere flere? 

 Afvikling af camps 

 Fra 2017 vil flere blive optaget på SDU efter vurdering af flere parametre end karakterer. Det er 
målsætningen at hver 4. skal optages på baggrund af samtaler og tests 

 Teknologiskolen blev nævnt som eksempel på et initiativ til at skabe interesse omkring teknologi for 
børn og unge i alderen 10-18 år 

 Der sættes fokus på samarbejde med udenlandske universiteter for at øge antallet af udenlandske 
studerende 

 
 
Markedsføring af lokale virksomheder 

 Studiejobs blev nævnt som god markedsføring overfor de studerende, men panelet foreslår at de 
studerende evt. skal have mulighed for at benytte projektarbejdspladser i virksomhederne og 
sparring med virksomhedens ansatte og ikke nødvendigvis som et studiejob. 

 SDU vil gerne understøtte forsøg på at øge de studerendes kendskab til de lokale virksomheder, evt. 
ved udskrivning af konkurrencer og lokale arrangementer.  

 Panelet bør spille en rolle ved studiestart for at fastholde de nye studerende. Dette kan gøres ved 
afholdelse af oplæg og f.eks. en logotavle i bygningen for at vise at der er virksomheder bag 
uddannelserne. 

 
 
 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  
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Emne  Handling Tidshorisont 

Optag  
Uddannelsens indfører fra 2016 og 2017 

henholdsvis samtaler og 
studieegnethedstest på Kvote II. 

2016 - 2017 

Studiestart  
Uddannelsen vil inddrage aftagerpanelets 

virksomheder i studiestarten 2016. 
Efteråret 2016 

 

 


