
 

 

 
 
Referat Uddannelsesudvalgsmøde MIT 
D. 15/11 2017 kl 15:30 til 17:30 Seebladsgade 1, Odense  
 
 
Deltagere 
Lars Juhre, EAL 
Carsten Larsen, Prosa 
Steffen Rugtved, EG 
Mogens Lorentzen, EAL 
Tove Larsen, EAL 
Jeppe Engell, HK Samdata  
Michael Lundorff 
Lars Bojen, EAL 
Lise Randeris, Hesehus 
Anders Frederiksen, EAL 
Edris Qasimi, EAL  
 
Fraværende  
Thomas Døssing,  
Annette L. Smith  
Jane Terp,  
Jacob Laursen  
Jørgen T. Jørgensen 
Per Nygaard Bendiksen  
Jonas Amstrup 
 
 
 Punkt Indhold 
1 Godkendelse af referat 

fra sidst v/Anders 
Frederiksen  

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

2 Nyt fra uddannelsen – 
akkreditering af 
datamatikeruddannelsen 
v/Anders Frederiksen  

Anders Frederiksen orienterede om uddannelsesakkrediteringen af 
Datamatikeruddannelsen, som er blevet positivt akkrediteret.  
 
Akkrediteringspanelet havde som det eneste negative fokus på det relativt 
høje frafald på uddannelsen, men tillagde samtidig de fra uddannelsen 
igangsatte initiativer og tiltag stor vægt. Fremadrettet bliver der fortsat 
fulgt tæt op på frafald og gennemførelse.  

3 Fusion og 
institutionsakkreditering 
v/Anders Frederiksen  

Anders Frederiksen orienterede udvalget om fusion mellem UCL og EAL. 
Bestyrelserne på begge institutioner har stemt for fusionen, og det ventes 
at ministeriet godkender fusionen i sommeren 2018.  
 
Der er kommet nyt organisationsdiagram og arbejdet med placeringen af de 
forskellige stabe er i gang. For MITs vedkommende gælder det, at Leif 
Bojesen fremover vil være uddannelsesdirektør på området i stedet for 
Asger Rabølle Nielsen.  
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Udvalget blev også orienteret omkring den videre proces i 
akkrediteringsforløbet, hvor udvalgets medlemmer potentielt kan blive 
udpeget som interviewpersoner til næste akkrediteringsmøde i februar 
2018. Den endelige afgørelse i forhold til institutionens akkreditering vil 
falde på plads i oktober 2018.  

4 Ny ledelsesstruktur i MIT 
v/Lars Due Juhre 

Tidligere uddannelseschef Jørn Vesterdal er gået på pension og der er 
derfor kommet ny ledelsesstruktur i universet. Lars Due Juhre er fremover 
uddannelseschef for både Multimedie og IT. Derudover har man ansat en ny 
uddannelsesleder, som sammen med uddannelseschefen og universets to 
uddannelseskoordinatorer vil stå for universets ledelsesmæssige 
anliggender.  

 
5 Studieordninger v/Lars 

Due 
Uddannelseschefen orienterede om, at nye studieordninger for henholdsvis 
Multimediedesigner og Pba. I software udvikling er blevet godkendt, men 
der er allerede planlagt ny studieordning for MMD i forbindelse med 
vækstinitiativ 80B. 
 
Udvalget diskuterede efterfølgende, hvorvidt navnet Multimediedesigner er 
passende for uddannelsen. Der er bred enighed om, at betegnelsen er 
misvisende og forældet. Uddannelseskoordinatoren Lars Bojen orienterede 
i den forbindelse, at man er i gang med at diskutere et potentielt nyt navn 
til uddannelsen, men at det ikke er endeligt besluttet om man ændret 
dette.  
 
Lars Bojen lovede samtidig at fremsende relevante dokumenter om den nye 
studieordning til udvalget, og opfordrede udvalget til at komme med deres 
input og forslag.  
 
Lars Due redegjorde også for ny studieordning for IT-teknolog uddannelsen, 
som fremadrettet vil blive organiseret med et fælles første år og 
efterfølgende specialisering.  
  
I forbindelse med fremsendelse af dokumenter og udkast til nye 
studieordninger efterspurgte Jeppe Engell mere læsevenligt materiale, hvor 
det er nemmere at få et overblik over ændringer og tilføjelser til 
studieordningerne.  

6 Opfølgning på 
kvalitetshandleplanen 
v/Edris Qasimi  

Der udarbejdes årligt kvalitetsrapport og handleplan. I oktober blev der 
afholdt opfølgningsmøder sammen med rektor Jens Mejer og 
uddannelsesdirektør Asger Rabølle Nielsen, hvor uddannelseschefen 
redegjorde for arbejdet med de forskellige mål og status på dem.  
 
Edris gennemgik målene og udvalget fik svar på spørgsmål relateret til dem. 
Den overordnede status på handleplanen er, at de fleste mål er gennemført 
eller forventes at blive gennemført indenfor tidsfristen.  
 
 



  3 
 

7 Praktikrapporter – 
Datamatiker v/Tove 
Larsen  

Tove fremlagde et udvalg af tilbagemeldinger fra aftagere og studerende 
fra de sidste tre praktikperioder på Datamatiker uddannelsen. (Se bilag) Der 
har været forskellige input i forhold til de generelle tendenser, nye 
teknologier og forventninger til de studerende.  
 
Lise Randeris delte sine egne erfaringer med datamatikerpraktikanter hos 
Hesehus, hvor man især har oplevet udfordringer i forhold til de 
studerendes selvstændighed og evne til selv at kunne etablere og styre nye 
initiativer og projekter. Flere studerende har en forventning om, at 
praktikforløbet er nøje tilrettelagt, og at der altid er mentor til stede for at 
guide dem igennem. Samme holdning deles i hele udvalget. Der var derfor 
bred enighed om, at de studerende skal rustes bedre til at kunne takle og 
tilpasse sig nye arbejdssituationer, og være bedre til at tage initiativer og 
styre nye projekter. Der skal generelt arbejdes mere på de studerenes 
personlige egenskaber, samtidig med at de stadig skal være skarpe i forhold 
til de nyes teknologier på området.  
 
Carsten anbefalede, at man etablerer kontakt til robotteknologien i Odense 
og undersøger datamatikernes muligheder i den branche også.  
 
Lise udtrykte stor tilfredshed med datamatikernes praktikmesse, som har 
været effektiv. Det giver både de studerende og aftagere mulighed for at 
afstemme forventninger og dele viden og erfaringer med hinanden.  
 

 
8 Eventuel  Medlemmerne diskuterede udvalgets størrelse og interessen for at få flere 

aftagere ind i udvalget. Uddannelseschefen drøftede sine tanker om en 
revidering af udvalgets arbejde (inaktive medlemmer skal udgå) samt 
invitation af nye medlemmer, og fortalte at, han selv havde fundet to nye 
medlemmer, der var interesserede i at deltage fremadrettet. Carsten 
Larsen foreslog i den forbindelse Teknologi Danmark som en mulighed.  
 
På opfordring af Jeppe Engell diskuterede udvalget derefter, hvorvidt 
samarbejdet med aftagere også skulle omfatte store offentlige 
institutioner, som på mange måde også agerer som aftager for vores 
studerende. Lars Juhre understregede i den forbindelse, at man allerede 
samarbejder med offentlige institutioner, og opfordrede udvalget til at 
komme med forslag til, hvem der kunne være interessant og relevant at 
invitere med i den forbindelse.  
 
Som afslutning talte udvalget om ideen om etablering af underudvalg, og 
Lars Due opfordrede udvalget til at komme med forslag til interessante 
aftagere. Her nævnte Jeppe Engell SDU, som en relevant institution, som i 
flere henseender arbejder med de samme udfordringer som os.  

 


