
 

  

 
DIGITALISERINGSCAMP – 2020 
Velkommen til Datalogi og Informatiks 
digitale camp for forår 2020. Vi har masser 
at byde på og over 150 studerende 
tilmeldt modulet. Vi regner med at ca. 60-
80 vil dukke op.  
 

  
Der vil være morgenmad i form af 
croissanter samt te, kaffe og vand.  

Vi beder jer møde minimum et 
kvarter før, så i kan få sat jeres stand 
op.  

Parkeringen er ret optaget ved 
semesterstart, så kom i god tid!) 

  

Tjekliste, medbring: 
- rollups 
- flyers 
- A-skilte 
- visitkort 
- dimser I arbejder på 
- tilmeldingsliste og andet materiale 
 

Hvem er tilmeldt semesteret: 
Datalogi studerende: 

• 30 bachelorstud. (3. år) 
• 30 kandidatstud. (4-5. år) 

Informatik studerende: 
• 80 bachelorstud. (3. år) 
• 40 kandidatstud. (4-5. år) 

 
 
Kandidatstuderende: 
 
 
 

I tiltrækker flest studerende ved at bruge 
deres egne ord: 
"Prototyping", "User Experience", "Forretning-
sanalyse", "IT arkitektur", "Webudvikling", "App 
udvikling", "Konceptudvikling", "Modellering",   
"IT forundersøgelse", 
"Interessentanalyse/stakeholder analysis", 
"Artificiel Intelligence/AI", "Business Intelligence", 
"Robotics", "Bæredygtighed/Sustainability", 
"Brugerdrevet", "Optimering", 
"Arbejdsgangsanalyse". 
 
 

Til jeres pitch:  
- 1 Slide (send til jsstork@ruc.dk d. 1. 

februar) 
- Max 3 min. tale, fx inddelt: 

o Virksomheden og situation 
o Nuværende udfordringer 
o Løsninger og ønsker til 

samarbejde 
- På engelsk hvis I ønsker internationale 

studerende 
 

Tidsplan: 
08.45: opstilling af stande. 
 
09.00: oplæg om virksomheds-
samarbejde - "dos and don'ts" 
 
09.15-09.45: jeres og andres pitch  
 
09.50-12.00: dialog med de studerende 
ved standene 
 
 
 

Tid og sted: 
6/2-2020, 09.00-12.00 
 
Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 
4000 Roskilde. 
Lokale: 10.2-049 
 
 

Kontaktinformationer 
Praktisk:  

• Stud. hjælper Jakob Schandorf Stork 
<jsstork@ruc.dk> 

Fagligt indhold:  
• Lektor Magnus RP Hansen 

<magnuha@ruc.dk> +45 46743476 
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Tips til samarbejde: 
En minimumsplan for samarbejde hen over semesteret kan se ud på følgende måde:  

 
Figur 1. Firkanter er produkter de studerende afleverer, cirkler er aktiviteter der udføres 

Overvejelser før samarbejdet: 

• Gode praktikanter og studentermedhjælpere kan typisk først findes efter man har set 

flere grupper af studerende an.  

• Vi anbefaler at etablere samarbejde med mindst 2 grupper for at være dækket ind mht. 

det ønskede resultat. 

Om de studerende: 

• 80% af vores studerende kombinerer datalogi og informatik. 

• Informatik er fokuseret på teknologi og mennesker, altså forretningsmuligheder med 

teknologi, innovation og nye markeder, eller interaktion med brugere og maskiner. 

• Datalogi fokuserer på udvikling og optimering af eksisterende teknologi; alt inden i 

computerne, programmering af systemer og/eller input og output af data.  

Om RUC: 

• RUC-studerende arbejder i selvvalgte grupper indenfor selvvalgte problemområder.  

• RUCere er opdragede til at finde problemet (også de dybe) før løsningen vælges.  

• Bliv ikke overrasket over hvis de studerende vil skifte fokus, det er der ofte god grund til.  

Praktisk ifbm. samarbejdet:  

• Sørg for at etablere en samarbejdskontrakt hvor der står milepæle med datoer for 

resultater (fx en præsentation, en kort rapport på 2-3 sider, eller andet), gerne inden 

deres eksamen. 

• Vi anbefaler at holde kontakt ca. hver 2. til 3. uge hvis det kan lade sig gøre. De bedste 

resultater kommer oftest når I selv involverer jer, kommunikerer og efterspørger resultater! 


