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Mødereferat 

Dato: 4/10-2016  

Referent: Tine Marbjerg  

 

Deltagere: Lars Bogetoft, Jeppe Engell, Flemming Højskov Andersen, Tue Korsgaard, Tine 

Marbjerg og Bettina Nielsen. 

 

Afbud: Jeppe Basse, Erik Swiatek og Simon Grønborg Olsen.  

 

Dagsorden Dialog og beslutning 

1. Orientering 

 

Lars Bogetoft orienterede: 

Er vores optag bedre pga. dimensionering? Noget tyder på det. 

Skal vi bevare andel af internationale studerende? Andre akademier 

nedtoner det internationale, bl.a. pga. dimensionering, hvilket ikke er 

vores ønske. Vi ønsker at bevare et internationalt præg. 

Samarbejde med IBM. Vi har mulighed for et samarbejde med IBM 

om deres BlueMix platform og det cognitive læringssystem Watson. 

Vi er stadig i undersøgelsesfasen, men ser positivt på muligheden. Det 

blev diskuteret, hvorledes platform kunne anvendes til fx Big Data 

kursus.  

2. Temadiskussion 1: Forstudier 

– hvad skal og kan de bruges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Bogetoft orienterede om en række forstudier, som vi har 

igangsat. 

 

Globalt distribueret software udvikling 

Vi ønsker at uddanne studerende til globalisering, så vores 

dimittender ikke først skal lære efterfølgende. Vi har gennem 

årene haft en række samarbejder med bl.a. Kina, og vi ønsker 

nu at øge fokus på global udvikling. Det blev på mødet 

diskuteret, at det er et område, som ikke længere tiltrækker 

særlig fokus, men at det bestemt er relevant. Bettina kunne 

berette om en række konkrete eksempler på udfordringer vedr. 

outsourcing og internationalt samarbejde, som underbygger 

behovet for dette projekt. 
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Internet of Things (IoT) 

Relevansen af dette projekt giver næsten sig selv. Flemming 

nævnte, at det naturligt burde ses i sammenhæng med Big Data 

og at DTU samarbejder med IoT Denmark (radionetværk, 

båndbredde m.m.). 

Jeppe nævnte, at svenske høgskoler (svensk pendant til de 

danske erhvervsakademier) typisk har IoT fokus og det bør 

overvejes, hvorvidt det er relevant med en studietur hinsidas. 

Udvikling af MOOCs  

Multimedieuddannelsen er i gang med at kigge på 

mulighederne for MOOC.  

3. Temadiskussion 2: Innovation 

og entreprenørship har behov for 

IT kompetencer  

 Er dette relevant for IT 

studerende? 

 Er det relevant for IT 

branchen? 

 

Lars kunne berette at der typisk altid er brug for IT 

kompetencer, når vores Pba studerende inden for Innovation og 

entreprenørship kommer op med nye forretningsidéer, 

hvilket tyder på at der mangler IT kompetencer på uddannelsen. 

Ja, siger Jeppe! Et forslag var at lave et 

”programmeringskursus” med to formål: 1) forståelse for 

hvordan ting bliver skabt; 2) forstå teknologistakken (flg. 

eksempel blev givet: forstå hvad det koster at lave en blå knap 

– tidsforbrug x pi – jf. Martin Thorborg). 

Det blev diskuteret, om der skulle være et obligatorisk 

innovationspilot kursus på 10 ects for hele 

studenterpopulationen. 

Jeppe nævner at navnet på uddannelsen er uheldig: Innovation 

og entreprenørship. Er der reelt tale og én eller 2 

uddannelser? 

4. Temadiskussion 3: Nyt om 

aktiviteter på efter-

/videreuddannelsesområdet v. 

Jeppe Engell 

 Status på området 

 Igangværende aktiviteter 

 Kommende aktiviteter 

 

 

Jeppe kunne berette om formelle kvalifikationer, som mangler i 

branchen. Ej heller finder en systematisk kompetenceudvikling 

sted. 

I AU i informationsteknologi ser Jeppe programmerings-faget 

som en hindring – det er for svært for mange kursister, som 

derfor ikke afslutter faget med eksamen.  

Der ses en stigende tendens til formelle programmeringskrav i 

stillingsopslag, som kan være showstopper for mange. 

Realkompetencevurdering kunne løfte en del, men 

uddannelsesinstitutioner reklamerer typisk ikke for det. 

 

 

5. Uddannelsesevaluering 

 

Lars fremviste vores bud på den kommende 

uddannelsesevaluering.  

 

Uddannelsesudvalget fandt det tilfredsstillende. 
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6. Evaluering: Er denne form 

med temadiskussioner en god 

form? v. alle 

 Skal vi fortsætte med 

temadiskussioner? 

 Hvordan sikre vi at udvalgets 

medlemmer kan byde ind med 

relevante emner? 

 

 

 

Ja til temadiskussioner, som alle er glade for. 

 

Bettina efterlyste større tydelighed af hvad panelet skal bidrage 

med.  

 

Det skal være muligt at komme med input til dagsorden. 

 


