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Grønborg Olsen, Hakim Mazouz, Martin Kirk, Marc Kluge, Jeppe Basse, Tue Korsgaard.  

Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ 

Beslutning 

Ansvarlig(

e)  

Velkommen til nye medlemmer 

 

Lars foretog en kort 

præsentation af 

udvalgets medlemmer, 

herunder Marc Kluge, 

som var stand-in for 

medarbejderrepræsentan

terne Tine Marbjerg og 

Thomas Hartmann, der 

begge måtte melde 

afbud.   

  

Revisionsarbejde/studieordninge

r (LBP – 10 min.) 

 

 Implementering af 

revision af 

studieordningen på PBA i 

WEB Mentorfag 

 

 Status for revision af PBA 

i SW. Ekspert høring maj 

2016 

 

Lars omtalte muligheden 

i den nye studieordning 

på WEB, der betyder at 

det bliver en mere 

teknisk uddannelse 

fremover.  

 

Marc fortalte om Mentor 

Courses på WEB: et 

valgfagsforløb, som 

afprøves lige nu på 2. 

semesterstuderende på 

WEB, hvor de selv langt 

hen ad vejen styrer 

læringsforløbet.  

De studerende underviser 

sig selv og holder oplæg 

for andre studerende, 

mens underviserne 

agerer mentorer.  

Formål: at give stor 

mangfoldighed i udbud, 

som ikke kan dækkes på 

anden vis. 

Konklusion: der er 

fremkommet gode 

løsninger fra glade og 

tilfredse studerende.  

 

Flemming: oplever den 

samme gode erfaring, 

med at give de 

Cphbusiness har 

valgt ikke at lave 

en PBA i Sikkerhed. 

Sikkerhed er et 

aspekt, som i 

stigende omfang 

inkorporeres i de 

øvrige 

uddannelser.  

 

 



studerende frie rammer.  

 

Jeppe Basse pointerer 

nødvendigheden af det 

rigide og rammer, der 

sikrer struktur.  

 

PBA SW får ny 

studieordning omkring 

januar.  

 

Jeppe Engell: KEA 

arbejder på ny PBA i 

Sikkerhed (endnu ikke 

godkendt). Vi skal evt. 

gribe fat i dette som en 

ny trend inden for IT-

sikkerhed.  

 

Der blev en kort 

diskussion om IT-

sikkerhed, hvor det bl.a. 

blev påpeget at en 

kultur- og 

adfærdsændring er 

nødvendig. 

Problemstillinger omkring 

Sikkerhed kan tænkes 

ind i den nuværende 

undervisning.   

Efter-

/videreuddannelsesområdet 

(LBP – 20 min.) 

 Initiativ ifht. Flygtninge 

 Vækst og frafald på åbne 

hold 

 Kompetencefonde 

 Digital købmand, IT og 

innovation 

Lars præsenterede en 

aktuel problemstilling i 

kommunerne i 

forbindelse med 

kompetencevurdering 

af flygtninge. IT-

uddannelser kan i 

situationen hjælpe med 

bl.a. 

realkompetencevurdering 

og opkvalificering.  

Finansieringen er det 

væsentligste problem.  

 

Bettina: vi er i en 

branche med et 

internationalt miljø.  

 

Ifølge Lars er der vækst 

på de åbne hold, men 

flere vælger ikke at gå 

til eksamen.  

 

Jeppe Engell: kun 1/3 i 

virksomhederne har en 

 

 

 



IT-uddannelse, hvilket er 

en stor udfordring. Jeppe 

har dog snakket med 

flere IT-virksomheder, 

som er villige til et 

samarbejde.  

 

Der opstod en debat om, 

hvor få kurser, der 

findes, som relaterer sig 

til de teknisk tunge IT-

funktioner, samt det 

forhold, at der ikke 

forskes i drift og 

vedligeholdelse.  

 

Marc: IT-support som 

linje burde oprettes.  

 

Det blev påpeget, at det 

at blive målt til en 

eksamen og selve 

eksamensformen kan 

være årsag til, at flere 

ikke gennemfører 

eksamen.   

Temadiskussion omkring 

rollefordelingen mellem 

universiteter og 

erhvervsakademier (ALLE – 30 

min.) 

 

Lars holdt et kort oplæg 

til en diskussion om 

anvendt videnskab:  

 

Flemming:  

 ”To operate” er en 

fremhævet del på 

DTU, men der kan 

ikke umiddelbart 

peges på et fag, 

hvor den del er 

meget integreret.  

 Der skal sikres 

opbakning fra 

aftagerne 

(virksomhederne).  

 Problematikkerne i 

god drift kan 

synes kedelige, 

hvorfor ingen 

gider forskning 

heri. Derfor kan 

viden omkring 

drift kun hænges 

op på praktiske 

erfaringer.  

 På DTU motiveres 

diplomstuderende 

ikke direkte til at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



fortsætte på en 

kandidatuddannels

e, fordi der ønskes 

at bevare en 

statusforskel 

mellem ingeniøren 

og civilingeniøren.  

 

Bettina: Der synes, at 

være lidt snobberi 

omkring forskning og 

kandidatuddannelser. 

Dette på trods af, at der 

er et behov for gode 

praktikere og ikke flere 

forskere.  Vi har brug for 

folk fra de mindre 

komplekse uddannelser 

og ikke kandidaterne. Vi 

er interesserede i et 

højere IT-fagligt niveau. 

 

Jeppe Basse: en 

overbygning, der 

indeholder praktik kan 

give de studerende mere 

rum til at skabe kontakt 

til erhvervslivet.  

 

Jeppe Engell fortalte om 

et IT-firma, der ansætter 

DAT-studerende og 

umiddelbart efter 

ansættelsen ”lader” dem 

påbegynde en 

diplomuddannelse. Dette 

er et eksempel på, 

hvordan markedet selv 

finder modeller for at 

skaffe ansatte med 

diplomuddannelser.  

Der er god økonomi i 

denne model, hvor 

virksomhederne selv 

finansierer 

uddannelsesforløbene, 

mens staten sparer 

udgiften.  

 

Lars: Man vil have fjernet 

kravet om 2 års 

erhvervserfaring 

(revideret bekendtgørelse 

er på vej), før du kan 

optages på en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I virksomhederne 

er de parate til at 

ansatte personer, 

der ikke har en 

kandidat, men en 

lidt kortere 

uddannelse.  

 



diplomuddannelse.  

Der kan eventuelt gives 

kredit for studierelevante 

job.  

 

Hakim: ”jeg overvejer, 

om det er det værd at 

tage en overbygning, 

eller om jeg skal tage et 

job, hvorigennem det er 

muligt at videreuddanne 

sig”.  

 

Flemming: Motivationen 

af selv at skulle tilegne 

sig viden er ekstrem 

vigtig.  Samarbejde som 

en kompetence er 

samtidig væsentlig.   

 

Læring via praksis. 

Læren om, hvordan du 

løser en situation, mens 

du er i den er enormt 

svært at praktisere på en 

uddannelsesinstitution.  

De studerende skal 

imidlertid have 

kompetencer til at kunne 

udvikle sig og lære 

gennem arbejdet.  

 

Simon: Praksis er enormt 

vigtig, men på visse 

uddannelser kan der 

være så meget teori, at 

der ikke er ”tid” til også 

at lære om den praktiske 

del. 

Temadiskussion omkring 

etablering af aftagernetværk 

(ALLE – 30 min.) 

 

Lars holdt et kort oplæg 

til en diskussion om, 

hvorvidt der skal oprettes 

et aftagerpanel.  

 

Ifølge Flemming er hans 

aftagerpanel bestående 

af ca. 5 virksomheder, 

der placerer sig på 

forskellige niveauer. 

Disse virksomheder 

udskiftes løbende.  

 

Flemming: Der er sikkert 

nogle virksomheder, der 

gerne vil deltage i et 

Udvalget 

tilkendegiver, at 

det er vigtigt at 

være i løbende 

dialog med 

erhvervet, men er 

ikke sikker på at 

etablering af et 

aftagerpanel, er 

den bedste måde, 

at skabe dialog på. 

Umiddelbart er 

udvalgets 

medlemmer mere 

positive overfor 

ideen om individuel 

 



aftagerpanel, men 

dermed sagt så får man 

også rigtig meget ud af 

at snakke med de 

virksomheder, hvor de 

studerende er i praktik.  

Dialogen med 

praktikvirksomhedern

e er væsentlig.  

 

Jeppe Basse: dialogen 

med virksomhederne kan 

meget hurtig blive 

lavpraktisk.  

Jeppe foreslog, at tage et 

kig på, hvilket behov 

virksomhederne vil have 

om 1-2 år, altså de 

områder som 

virksomhederne endnu 

ikke tør at bevæge sig ud 

i.  

 

Bettina: 

vores/udvalgsmedlemmer

nes rolle bliver måske 

udvandet, hvis der 

kommer et nyt 

aftagerpanel. Det er dog 

vigtigt med input fra flere 

steder. Spørgsmålet er, 

hvor man får den mest 

relevante viden.  

Ved en gruppedynamik 

(som i udvalget) kan der 

træffes beslutninger, som 

der reelt ikke er 100 % 

enighed om.  

 

Flemming: Ved individuel 

kontakt får du en 

virksomheds holdning råt 

for usødet.  

 

Bettina: et statement 

står stærkere, hvis du 

hører det fra forskellige 

repræsentanter 

uafhængigt af hinanden.  

 

Ved forsamlinger/møder 

kan det være svært at 

tiltrække repræsentanter 

fra de større selskaber 

pga. tidsmangel.  

sparring med en 

variation af 

virksomheder.  

 

 



Nye initiativer indenfor 

undervisning (LBP – 10 min. ) 

 Digitale læringsprojekter 

 Fortsat implementering 

af nyt læringskoncept 

 Etablering af klubber 

Lars: Vi skal arbejde 

mere med digital læring, 

da det er det nye.  

 

Hakim fortalte meget kort 

om Campus Student 

Council og fremlagde 

deres arbejde med 

survey og herunder 

etableringen af klubber 

for udvalget.  De vil 

gerne kunne hente 

ressourcer fra netværket. 

Grundet tidsmangel 

blev punktet kun 

behandlet 

sporadisk.  

 

Kvalitetssikring af 

uddannelserne/evalueringer 

(LBP – 15 min.) 

 Ultra kort præsentation 

af Ennova 2015 

Resultaterne 

Handleplaner 

 Nyt koncept for 

undervisningsevaluering 

foråret 2016 

Delphi og e-

spørgeskema  

 Kort præsentation af 

uddannelsesrapporter og 

handlingsplaner 

Datamatikeruddan

nelen 

Multimediedesigner

uddannelsen 

PBA i SW 

PBA i WEB 

AU i 

Informationsteknol

ogi 

Ennova resultaterne samt 

handlingsplanerne fra 

uddannelsesrapporterne 

blev præsenteret af Lars. 

Herunder nogle få 

konklusioner fra 

evalueringen:  

 Der ses en 

tendens på SW: 

når vi presser de 

studerende 

meget, bliver de 

gladere, mens 

glæden falder, 

hvis der nurses.  

 På WEB er der 

rigtig gode tal, 

hvilke kan være 

farvede af, at de 

studerende lige 

før undersøgelsen 

fik besked om de 

omtalte Mentor 

Cources, der giver 

mere 

medbestemmelse. 

 Generelt ser 

tallene ok ud.  

 

Delphi: de studerende 

definerer selv ris og ros. 

Disse skrives ned på 

papir, der efterfølgende 

sendes rundt mellem de 

studerende. De 

studerende kan erklære 

sig enige eller uenige i 

hinandens statements.  

Afslutningsvist formuleres 

en kontrakt sammen med 

de studerende om, hvad 

der skal forbedres.  

Lars pointerede, at 

han under ingen 

omstændigheder 

ønsker, at den 

enkelte underviser 

skal evalueres. Ved 

undervisningsevalu

eringen er det 

således 

undervisningsforløb

et, der vurderes og 

ikke underviserne.  

 

 



 

Bettina: det læner sig op 

ad Scrum-processen.  

God model, hvorigennem 

det pointeres, at de 

studerende har en aktie i 

undervisningen. Der 

ligger en god læring heri.  

Status på akkreditering (LBP – 

5. min.) 

Multimediedesignerud

dannelsen 

Institutionsakkrediter

ingen 

 

 MUL uddannelsen 

er indstillet til en 

positiv 

akkreditering, 

mens MIL er 

indstillet til en 

betinget positiv 

akkreditering 

grundet frafald.  

 

Eventuelt Hvis der er dokumenter i 

forbindelse med mødet, I 

gerne vil have, skal I blot 

sige til og de vil blive 

eftersendt.  

  


