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Virksomhederne i Sønderjylland og resten af Danmark
mangler i den grad medarbejdere med en bred uddannelse
inden for IT. Derfor giver datamatiker-uddannelsen på EASV
i Tønder dig rigtig gode muligheder for at gå direkte fra
uddannelse til et fast job.
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Uddannelsen er tilrettelagt i tæt samarbejde med lokale
virksomheder, der også stiller sig til rådighed med inspiration, sparring, studiejobs og praktikpladser undervejs.
Dermed får du ikke alene den nødvendige teoretiske viden,
men også den praktiske erfaring, der skal til for at få succes i
det job, der med stor sandsynlighed venter efter bare 2,5 års
uddannelse.
Datamatiker-uddannelsen på EASV i Tønder giver dig kernekompetencer inden for programmering, softwareudvikling
og softwaredesign og kvalificerer dig til at arbejde med
generelle udfordringer inden for IT. Du lærer programmeringssprog som Java, C#, Java Script og Angular. Du lærer
også om SQL, it-sikkerhed, netværk og forretningsforståelse.
Tønder bliver EASVs tredje campus, og datamatikeruddannelsen gennemføres i tæt samarbejde med undervisere
og studerende på de to andre campusser i hhv. Sønderborg
og Esbjerg og det lokale erhvervsliv. Der er desuden planer
om studieture til nogle af de internationale partnerskoler,
EASV samarbejder med i både Europa og USA.

EMNEOMRÅDER

GENERELT

SPECIALE:

FORUDSÆTNINGER:

Udover de obligatoriske kerneområder er der valgfag, hvor
du kan specialisere dig indenfor f.eks. mobile development,
game development og advanceret webudvikling. Der
udvikles løbende nye valgfag i forhold til relevans og
efterspørgsel.

PRAKTIK:

På dit sidste studieår indgår et 10 ugers praktikforløb, hvor
du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed i
Danmark eller udlandet.

FØR

UNDER

KVOTE 1

1. ÅR:

Gymnasiel
uddannelse
stx, hhx, htx, eux eller hf
med matematik B og
engelsk B

KVOTE 2

Anden relevant
erhvervsuddannelse f.eks.
inden for kontor, handel
eller IT.

Programmering
Systemudvikling
Teknologi
Organisationer

Det er ikke nødvendigt at have forudgående kendskab til
softwareudvikling eller programmering, da vi starter fra 0,
men forvent at bruge tid på øvelser og opgaver.

FORMAT:

Størstedelen af litteraturen er på engelsk, da det er
nødvendigt for at have adgang til nyeste viden inden for faget. Der kan desuden forekomme samundervisning med det
internationale hold på campusset i Esbjerg, hvor undervisningen og præsentationer vil foregå på engelsk.

EFTER
2. ÅR:

JOB

3. ÅR:

BACHELORUDDANNELSER

Programmering
Systemudvikling
Teknoligi
Specialeforløb

Praktik
Afsluttende eksamensprojekt

It-konsulent
Softwareudvikler
Systemadministrator

Software Development
Web Development

TÆTTERE PÅ UDDANNE
EMMAS ROBOTTER SKAL KLARE DE
KEDELIGE OPGAVER
Emma Riber Lausen var så glad for at studere på EASV i
Esbjerg, at hun ikke missede én eneste dag under hele
uddannelsen til datamatiker. Nu er hun færdiguddannet
og håber på et job hos Blue Water Shipping, hvor hun
også var i praktik og skrev sin hovedopgave.
Emma Riber Lausen vil gerne være med, hvor udviklingen
sker. Det var det, der fik hende til at søge ind på
datamatiker-uddannelsen på EASV i Esbjerg, som hun netop
har afsluttet.

BLÅ BOG:
Emma Riber Lausen
• Alder: 24 år
• Bopæl: Tofterup ved Grindsted
• Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelsen som Datamatiker
• Praktikvirksomhed: Blue
Water Shipping i Esbjerg

Robotter gør mennesker mere værd
Uddannelsen og erfaringerne fra praktikken vil hun bruge til
at udvikle data-robotter, som skal frigøre mennesker fra de
kedelige it-opgaver og løfte dem højere op i værdikæden i
virksomhederne.
“Data-robotter er dybest set software, der automatiserer
nogle af de it-processer, som før var manuelle. Det vil sige,
at de medarbejdere, der før brugte tiden på de opgaver,
i stedet kan bruge deres tid på noget mere meningsfyldt
og dermed skabe mere værdi for den virksomhed, de er i.
Så klarer robotterne det trivielle arbejde imens,” forklarer
Emma Riber Lausen .
Det var under praktikken hos Blue Water Shipping, hun blev
klar over, at det er det, hun i første omgang vil bruge sin
datamatiker-uddannelse til.

ELSEN
“Jeg valgte Blue Water, fordi de har en
stor it-afdeling. Jeg vidste nemlig ikke præcis,
hvad jeg gerne ville arbejde med, og der fik jeg
mulighed for at prøve flere forskellige ting af.
Jeg kom rundt i hele it-afdelingen og fik også
egne opgaver og ansvar for møder. Og så
arbejdede jeg både med test, drift, udarbejdelse
af user stories og mock-ups for
programmørerne og med RPA (Robot Process
Automation).”
Godt sammenhold og dygtige undervisere
Og det var netop RPA, altså data-robotterne, der
fangede Emma Riber Lausens interesse så
meget, at hun også skrev hovedopgave om emnet. I øvrigt også hos Blue Water Shipping.
Lige nu krydser Emma Riber Lausen fingre for,
at det også ender med et job samme sted efter
uddannelsen. Hun har været rigtig glad for
studietiden på EASV.
“Jeg har haft det så godt på EASV, og jeg har
ikke misset én eneste dag. Jeg kunne snakke
med alle, og vi havde et virkelig godt
sammenhold og nogle dygtige undervisere. Og
så var det meget rart at være på en
uddannelse med så få piger – så er der ikke så
meget fnidder,” tilføjer hun.

20-ÅRIGE MARCUS HAR GODT GANG
I IT-KARRIEREN
20 år, uddannet datamatiker, Årets Dimittend og
fastansat it-konsulent. Det er den hæsblæsende historie
om Marcus Jørgensen, og som om det ikke var nok, er han
allerede på vej til at blive medejer af den it-virksomhed,
han blev ansat i efter eksamen på EASV.
Marcus Jørgensen spilder ikke tiden. Derfor gik han efter
en kort uddannelse, der hurtigt kunne gøre ham klar til at
komme ud på arbejdsmarkedet. Og så skulle det handle om
it. Den uddannelse fandt han på EASV i Sønderborg.
“Jeg valgte først og fremmest datamatiker-uddannelsen,
fordi den var kort, praktisk orienteret og tættere på
erhvervslivet end eksempelvis datalogi-uddannelsen,”
fortæller han.
Og det er ikke kun Marcus Jørgensen selv, der kan
konstatere, at datamatiker-uddannelsen var det rigtige valg.
Han blev nemlig kåret som Årets Dimittend for at have ydet
en ekstraordinær indsats under studiet – både for sig selv og
sine medstuderende.
Bred indgang til it-branchen
På datamatiker-uddannelsen fik han den brede indgang til
it-branchen, som han var på jagt efter.

“Man lærer ikke bare, hvordan man koder, men
hvordan en hel udviklingsproces bliver kørt igennem i
det virkelige liv. Og så får man et godt indblik i, hvordan en virksomhed fungerer med regnskaber og det
hele. Det betyder, at man er klædt godt på til andet
end bare at programmere og også kan arbejde med
projektledelse inden for it.”
Forståelsen for både virksomhedsdrift og
projektledelse har han allerede fået god gavn af.
Marcus Jørgensen blev ansat hos eCo Solutions, hvor
han også var i praktik, og planen er, at han inden
længe skal have en anpart af virksomheden.
“eCo Solutions hjælper andre virksomheder med at
skabe øget produktivitet og arbejdsglæde gennem
digitalisering. Vi rådgiver virksomhederne om, hvilke
muligheder, de har, og hvis de har behov for
systemer, som ikke findes i forvejen, tilbyder vi også
at udvikle dem,” forklarer han.
Nu står den på erhvervserfaring
Trods beskedne fire ansatte har eCo Solutions
udover en række mindre produktionsvirksomheder
også prominente kunder som Danfoss og Rockwool.
Så udfordringer er der nok af. Derfor har Marcus
Jørgensen heller ikke umiddelbart planer om at læse
videre, selvom han kun er 20 år.
“Jeg kunne godt finde på at opgradere til en Master i
it på et tidspunkt, men det kræver to års erhvervserfaring, så det bliver ikke lige nu,” siger han.

BLÅ BOG:
Marcus Jørgensen
• Alder: 20 år
• Bopæl: Broager
• Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelsen som Datamatiker
• Job: eCo Solutions i Sønderborg

OLE KNOKLEDE SIG TIL UDDANNELSE
OG NYT JOB
Butikkernes åbningstider er ikke særlig familievenlige.
I hvert fald ikke for dem, der arbejder i butikkerne, og
det gjorde Ole Petersen Juul. Men da der kom to børn til,
besluttede han sig for, at der skulle ske noget nyt. Nu er han
uddannet datamatiker og har fået nyt arbejde.
Interessen for computere og it har altid været der. Så da Ole
Petersen Juul skulle vælge en mere familievenlig karriere, end
den han havde som salgskonsulent i en butik, søgte han ind
på datamatiker-uddannelsen på EASV i Sønderborg. Nu er han
færdig og har fast arbejde hos virksomheden Guide2Know, der
udvikler e-learningsmoduler, primært til velfærdsområdet.

BLÅ BOG:
Ole Petersen Juul
• Alder: 36 år
• Bopæl: Tinglev
• Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelsen som Datamatiker
• Job: Guide2Know i Sønderborg

Hårdt at komme tilbage på skolebænken og SU
“Det var lidt hårdere, end jeg havde regnet med. Der er mange
opgaver og mange projekter, og man skal absolut ikke være
skoletræt, når man søger ind på uddannelsen. Det kan godt
være, man kun har 20-24 timers undervisning om ugen, men
selve arbejdstiden kommer let op på 40 timer. Og så er det jo
heller ikke sjovt at komme tilbage på SU efter 10 år med en fast
løn,” siger Ole Petersen Juul.
Til trods for arbejdsbyrden og den beskedne SU, har han dog
været rigtig glad for at studere på EASV.
“Det er et rigtig godt akademi. Underviserne er
supergode på hver deres område, og de er altid gode til at hjælpe,” understreger han.

Virksomheder og praktik er med til at sætte
retning
Ole Petersen Juul har også været rigtig glad for, at
virksomhederne i området har været en del af
studietiden på EASV.

DANFOSS-DIRECTOR ER
IMPONERET OVER
DATAMATIKERE

“Man får fyldt rigtig meget i værktøjskassen gennem
undervisningen, men det er, når virksomhederne
kommer og fortæller, hvad de laver, og når man
kommer i praktik, at man for alvor finder ud af, hvad
man vil bruge det til.”

Når Director Platform Architecture, Brian
Riemer, henter EASV-studerende ind i praktik
hos Danfoss, handler det ikke kun om at støtte
det lokale erhvervsakademi i Sønderborg.
Formålet er i høj grad også at spotte de
talenter, der kan blive kommende
medarbejdere.

Han var i praktik hos virksomheden Guide2Know, der
er et datterselskab under forlaget Gyldendal.
Guide2Know udvikler e-learningsmoduler om
eksempelvis hygiejne og medicinering. Allerede inden
praktikken var afsluttet, fik Ole Petersen Juul tilbudt
fast arbejde, når han var færdig med
uddannelsen.
“Det er en rigtig spændende virksomhed og et
spændende område. Og så passer det godt sammen
med familielivet,” slutter han.

Da Brian Riemer for tre år siden mødte Danfoss’
ejer, Jørgen Mads Clausen, fik han en udfordring.
Eller ordre om man vil. Samarbejdet mellem Brian
Riemers afdeling, Platform Architecture, og de
lokale, videregående uddannelser skulle styrkes.
Tester de studerende med virkelige opgaver
Den udfordring tog Brian Riemer omgående op, og
han har blandt andet haft fire datamatikerstuderende fra EASV i Sønderborg i praktik i afdelingen på én gang.
”Jeg ville gerne undersøge, hvilket niveau de er på,
og hvad de kan bidrage med. Det gjorde jeg ved at
lade dem prøve kræfter med nogle helt konkrete
opgaver, som alligevel skulle løses i afdelingen.
Når jeg tog fire på én gang, var det primært for at
se, hvordan de fungerer i teams. Jeg har ikke kun
brug for at teste deres kompetencer, men også for
at teste dem som mennesker,” forklarer han.

Studerende udfordrer og bidrager positivt
Brian Riemer er vant til at arbejde med erfarne og dybt
kompetente ingeniører i massevis på Danfoss. Men han blev
positivt overrasket over datamatikernes niveau.
”De var rigtig godt rustede fra akademiets side til at glide ind
i afdelingen og i vores arbejdsmetoder. Det krævede meget
mindre af os, end vi havde regnet med, og de unge
studerende bringer både energi og gejst ind i afdelingen. Det
kan godt være deres viden er en smule smallere end
ingeniørernes, men det de kan, er de virkelig dygtige til.
Samtidig er de gode til at udfordre os og stille spørgsmål til,
hvorfor vi gør, som vi gør.”
Når Danfoss og Brian Riemer tager praktikanter som de fire
datamatiker-studerende ind, handler det i høj grad også om
rekruttering. Det kommer både Danfoss og de studerende til
gode, mener han, og det gør det også, at de studerende løser
virkelige opgaver, som andre i afdelingen ellers skulle have
klaret.
”Det betyder jo, at de arbejder med noget, der virkelig er kød
på, og som rent faktisk skal bruges til noget,” siger Brian
Riemer og tilføjer, at han ville have hyret alle fire
datamatiker-praktikanter, hvis han havde haft budget til det.
Det næste hold praktikanter er også allerede i gang i
afdelingen, og der er flere på vej.

FAKTA:
Danfoss A/S
• Grundlagt i 1933
• 28.000 medarbejdere i hele
verden
• Danfoss’ energieffektive produkter,
services og løsninger hjælper med
at skabe en mere bæredygtig verden. Danfoss er førende inden for
produktion og udvikling af mekaniske og elektroniske komponenter
samt systemløsninger
• Danfoss har studerende fra mange
forskellige uddannelser på EASV i
praktik og ansætter ligeledes
mange dimittender fra EASV i job

MATHIAS VIL BÅDE ARBEJDE MED
SYSTEMER OG MENNESKER
Mange udviklere og programmører vil gerne sidde for sig
selv og arbejde med koder, men Mathias Skovgaard vil
mere end det. Han vil også arbejde med de mennesker,
der skaber systemerne – og dem, der skal bruge dem. Det
gør han hos EG i Odense.

BLÅ BOG:
Mathias Skovgaard Rasmussen
• Alder: 29 år
• Bopæl: Esbjerg
• Uddannelse: Erhvervsakademiuddannelsen som Datamatiker
• Job: EG A/S i Odense

Til trods for sine kun 29 år har Mathias Skovgaard allerede
en bred uddannelses- og erhvervserfaring. To uger efter han
afsluttede uddannelsen som datamatiker på EASV i
Esbjerg, blev han ansat som udvikler hos EG, og efter bare
syv måneder fik han titel af Team Lead for seks andre
udviklere hos EG, hvor han blandt andet har startet et
udviklingsteam op i Warsawa bestående af to polakker.
Hårdt arbejde og god motivation
Den tidligere elektriker, lagerarbejder og social- og
sundhedshjælper har for alvor fået gang i både tasterne og
karrieren.
”Jeg har altid interesseret mig for problemløsning og for
computere. Da jeg fik en arbejdsskade som sosu-hjælper, fik
jeg anbefalet at kigge nærmere på datamatiker-uddannelsen
af en kammerat,” fortæller Mathis Skovgaard.
Det endte med, at han tog uddannelsen, og resten er
historie. Og dog. For Mathias Skovgaard måtte arbejde hårdere end de fleste – især i starten.
”Interessen havde jeg, men det kom ikke så naturligt til mig,
som det gjorde til mange af de andre.

Læringsniveauet var højt fra starten, og jeg
lagde rigtig mange timer i uddannelsen.
Heldigvis motiverede både undervisere og
tutorer på uddannelsen en til hele tiden at blive
bedre. Det samme gjaldt studiekammeraterne,
som man i perioder bruger mere tid sammen
med end familien. Det hele gav mig lyst til at
bruge mere tid – og til at blive bedre,” siger han.
Uddannelse og erfaring giver styrke
I løbet af tiden på EASV opdagede Mathias
Skovgaard også, hvad han ville bruge
datamatiker-uddannelsen til, og det har vist sig,
at både uddannelsen og hans erhvervserfaring
var en god ballast.

VIL DU VIDE MERE?
Erhvervsakademi SydVest inviterer hvert år til
Åbent Hus og Info Aften i henholdsvis februar og maj
måned. Her har du mulighed for at se canpusset samt
møde alle studerende og undervisere.
Du er også meget velkommen til at kontakte vores
optagelsesteam på telefon og mail eller book et
personlig møde med en af vores vejledere.

KONTAKT

Optagelsesteam

”Jeg fandt ud af, at jeg gerne ville arbejde med
koordinering, projektledelse og teamledelse. Jeg
er et meget socialt menneske, og alt det spillede
rigtig godt sammen med min baggrund – ikke
mindst som social- og sundhedshjælper.”

tlf. +45 4199 1250
mail: optag@easv.dk

”Jeg har taget rigtig meget med både fra
uddannelsen og mine tidligere job. Samtidig har
EG været rigtig gode til at udfordre mig og til at
imødekomme mine ønsker,” forklarer han.

Plantagevej 37A, 6270 Tønder

Mathias Skovgaards team hos EG udvikler
blandt andet et helhedssystem, hvor der er
fokus på at digitalisere dokumentation, mål,
medicinhåndtering mm for at sikre sammenhæng og overblik for brugerne. Det kommer
meget naturligt for ham at arbejde med det, da
han netop brugte lignende systemer i sine fem
år som social- og sundhedshjælper.

Tønder

+45 7613 3200

EASV.DK
Erhvervsakademi SydVest er en videregående uddannelsesinstitution
med campusser i Esbjerg, Tønder og Sønderborg. Undervisningsformen
er en kombination af teori og praksis, hvor vi samarbejder med det
lokale erhvervsliv. Vi uddanner og videreuddanner fremtidens arbejdskraft til regionen.

