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Referat fra Møde i aftagerpanelet for 
diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik 
samt kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik 
Dato:  Torsdag d. 1. december 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.30-15.00 

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M  

Bygning/indgang: TEK-bygningen (Det tekniske fakultet, SDU), bygning 42, 
indgang T 

Mødelokale/sal: Mødelokale Eiffel, 1. sal – fælles start samt for 
Bygningsteknik 

 

Inviteret til mødet er:  

Bygningsteknik (BYG): 

Thomas Henneby (TH) (Henneby Nielsen), Jesper Kidholm Lund (JKL) (5E BYG – deltager i stedet for Kresten 
Andreasen, 5E BYG), Knud Bjorholm Johansen (KBJ) (Fredericia Kommune, Trafik og Natur, deltager i stedet 
for Marianne Jensen), Gry Green Linell (GGL) (Rambøll), Finn Brodersen (Odense Kommune), Niels Müller 
(NM) (SK Forsyning), Thomas Bundgaard (Niras), Mads Nissen (MN) (TC Anlæg), Kasper Munk Andersen 
(KMA) (MOE), Martin Haselbach (MH) (lektor, uddannelseskoordinator, konstitueret sektionsleder SDU 
Byggeri og Anlæg), Helle Gad (HG) (SDU, specialkonsulent, uddannelsesadministrator), Per Æbelø (PÆ) 
(SDU, specialkonsulent, kvalitetskoordinator) 

Konstruktionsteknik (CK): Jakob Friborg Nielsen (JFN) (Rambøll), Søren Møller Andersen (SMA) (COWI), 
Mikkel Elkjær Andersen (MEA) (SWECO), Thomas Markvardsen (CRH Concrete), Henrik Brøner Jørgensen 
(HBJ) (adjunkt, SDU Byggeri og Anlæg), Dorte Smedegaard Schmidt (SDU, lektor, uddannelseskoordinator, 
sektionsleder Mechanical Engineering), Helle Gad (HG) (SDU, specialkonsulent, uddannelsesadministrator), 
Anders Junge Alkærsig (SDU, studerende Konstruktionsteknik) 

Mødeleder BYG:  Martin Haselbach  

Mødeleder CK: Henrik Brøner Jørgensen 

Referent BYG:  Martin Haselbach/Helle Gad 

Referent CK:  Helle Gad 

Afbud:  Finn Brodersen, Thomas Bundgaard, Thomas Markvardsen og Dorte Schmidt 
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Dagsorden 
 

1. Fælles velkomst v/Martin Haselbach  

a. Kort gennemgang af mødets program  

b. Præsentationsrunde  

2. Præsentation af igangværende speciale i betonlaboratoriet v/ studerende fra Konstruktionsteknik 

Herefter deles panelet, hvor Konstruktionsteknik fortsætter mødet i mødelokale Tesla på 2. sal. 

Dagsorden Bygningsteknik – fortsat 

3. Status for uddannelsen, herunder opfølgning på handlingsplanen fra sidste års aftagerpanelsmøde, 

uddannelsens nøgletal m.v. v/ Martin Haselbach 

4. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål: 

a. Status for beskæftigelsessituationen med inddragelse af dimittendundersøgelsen 

b. Virksomhedsrekruttering – hvilke kompetencer efterspørges hos vores dimittender? 

c. Øget virksomhedssamarbejde vedr. afgangsprojekter 

d. Andet 

5. Eventuelt 

Ikke yderligere til dette punkt. 

Dagsorden Konstruktionsteknik - fortsat 

3. Præsentation af uddannelsens opbygning, status samt nøgletal m.v. v/ Henrik Brøner Jørgensen 

4. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Virksomhedssamarbejde 

b. Virksomhedsrekruttering – hvilke kompetencer efterspørges hos vores dimittender? 

c. Status for beskæftigelsessituationen med inddragelse af dimittendundersøgelsen 

d. Andet 

5. Eventuelt 
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Ad 1: Velkomst (v/ Martin Haselbach) 

MH bød velkommen til det andet møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i 
Bygningsteknik og det første møde for civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 

MH gennemgik kort mødets program med indlagt forsøg i betonlaboratoriet af to 
specialestuderende. 

Derefter fulgte en præsentationsrunde, hvor hver især fik præsenteret sig og fortalt lidt om den 
virksomhed, de repræsenterer. 

Læs endvidere om uddannelsen, dens erhvervssigte, kompetenceprofil og indhold her:   

Bygningsteknik: http://www.sdu.dk/uddannelse/diplomingenioer/bygningsteknik  

Konstruktionsteknik:  http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/konstruktionsteknik 

 

Ad 2: Forsøg i betonlaboratoriet ved specialestuderende fra Konstruktionsteknik 

Aftagerpanelsmedlemmerne overværede et af de forsøg i betonlaboratoriet, som de to 
specialestuderende lige nu gennemfører som led i afslutningen af deres 40 ECTS speciale, som de 
færdiggør her til januar. Specialet omhandler eksperimentel såvel som analytisk undersøgelse af 
trækstyrken af U-bøjlesamlinger mellem præfabrikerede betonplader. Sådanne samlinger bruges 
ofte i stål-beton kompositbroer til at danne strukturel kontinuitet i brodækket. 

Forsøget blev fulgt med stor interesse og gav anledning til debat og mange spørgsmål. 

Ad 3: Bygningsteknik – status for uddannelsen, herunder opfølgning på handlingsplanen fra 
sidste års aftagerpanelsmøde, uddannelsens nøgletal m.v. v/Martin Haselbach 

Status for uddannelsen, herunder opfølgning på handlingsplanen fra sidste års aftagerpanelsmøde, 

uddannelsens nøgletal m.v. v/ Martin Haselbach 

a. Det Tekniske Fakultet har gennemført en organisationsændring pr. 1. januar 2016, således 

at bygningsingeniøruddannelsen nu har fået sin egen sektion, Sektion for Byggeri og Anlæg 

(SDU Civil Engineering), med egen ledelse pt. varetaget af Martin Haselbach som 

konstitueret sektionsleder. 

b. Sektionen har ansat professor Mark Dyer(England) som ny sektionsleder pr. 1. januar 2017 

Efterskrift: Mark Dyer tiltræder alligevel ikke stillingen som sektionsleder, og den 

eksisterende organisation fastholdes. 

 

http://www.sdu.dk/uddannelse/diplomingenioer/bygningsteknik
http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/konstruktionsteknik


gad, december 2016 

c. Uddannelsens undervisning varetages i for stor grad af eksterne lektorer, og der er store 

udfordringer i at rekruttere fastansatte med de rette kompetencer. 

d. Uddannelsen har igen i år haft et stort optag på 81 studerende. Et optag der betragtes som 

tilfredsstillende. 

e. SDU’s strategi for en øget internationalisering betyder, at flere af vores studerende skal på 

exchange ophold i udlandet samtidig med, at man ønsker at tiltrække flere udenlandske 

studerende til exchange ophold på SDU.  

f. Til januar 2017 forventes der at dimittere 35 bygningsingeniører (diplom) fra SDU. 

g. Opfølgning på sidste års handleplan:  

i. ”Øget fokus på Afvanding”. De studerende informeres om manglen på kvalificeret 

arbejdskraft på dette område, hvilket har resulteret i en øget andel, der 

specialiserer sig i dette område.  

ii. ”Undersøge om det er muligt at inddrage virksomheder i afviklingen af 

værkstedskursus”. I 2016 har det ikke været gjort, da vi i stedet har brugt 

værkstedskurset til at få bygget en række bygningsdelskonstruktioner, som kan 

anvendes i forbindelse med undervisningen. Bl.a. en række tag/væg-detaljer og 

lign. 

Ad 3: Konstruktionsteknik – præsentation af uddannelsens opbygning, status samt nøgletal m.v. 
v/Henrik Brøner Jørgensen 

HBJ præsenterede først diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik og nøgletallene herfor og 
derefter civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik, dennes profiler og opbygning samt 
nøgletallene herfor og de nyeste dimittendundersøgelser i relation hertil, se nærmere under pkt. 
4. 

Ad 4: Bygningsteknik – referat af debat, der bl.a. omhandlede beskæftigelsessituationen, 
efterspurgte kompetencer og virksomhedssamarbejde 

a. Aftagerne oplever en mangel på ingeniører inden for områderne: Vejbygning, 

spildevand, afvanding, klimatilpasning, VVS. 

b. Det foreslås, at man på SDU bestemmer, hvor mange der skal i praktik inden for hvert 

af vores speciale områder. Dette for at få flere til at vælge speciale i fagområder, hvor 

der er ingeniørmangel. 

c. Det foreslås at SDU tydeligt gør de studerende opmærksomme på, hvilke kompetencer 

der pt. Er mest efterspurgte, således at flere vælger at specialisere sig i de retninger. 
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d. Der er for få fra SDU, der specialiserer som VVS-ingeniør. De, der gør det, har de 

fornødne kompetencer, men der er for få uddannede fra SDU. 

e. Der ytredes ønske om, at uddannelsen får et større fokus på følgende: Ledelse, 

organisering, sikkerhedskoordination, kommunikation, forhandling, trafikplanlægning, 

trafikafvikling og trafiksikkerhed 

f. Det blev drøftet, om det var muligt med et øget samarbejde mellem SDU og 

virksomhederne i forbindelse med bl.a. semesterprojekter. Det var svært at få øje på 

oplagte muligheder. 

g. Det foreslås at der under praktikken på 6. semester indlægges nogle ”hjemmedage”, 

hvor de studerende mødes samlet på SDU med deres vejledere. Dagene skal bl.a. 

bruges på vidensdeling mellem de studerende.  

h. Det blev drøftet, om virksomhederne ville se positivt på muligheden for at ansætte en 

færdiguddannet diplomingeniør (i januar) i en form for 2. praktik, inden denne ville 

kunne læse videre til civil (september). Umiddelbart sås dette ikke som en mulighed. 

i. Aftagerne blev spurgt, hvad der kendetegner bygningsingeniører fra SDU 

sammenlignet med ingeniører uddannet andre steder med henblik på hvilke 

værdier, SDU skal værne om: 

i. De er praksisorienterede og det er godt. De færdes hjemmevante i 

normer og har set/regnet på mange eksempler fra det ”virkelige liv” og 

kan derfor regne fra dag 1, når de bliver ansat.  

ii. Uddannelsens bredde er dens styrke, og den store andel af 

obligatoriske fag inden for alle faggrene skal fastholdes. 

iii. Undervisningsformen med tæt kontakt mellem underviser og 

studerende må ikke erstattes med forelæsninger. 

iv. Juraundervisningen er vigtig at fastholde som obligatorisk. 

Ad 4: Konstruktionsteknik – referat af debat, der bl.a. omhandlede beskæftigelsessituationen, 
efterspurgte kompetencer og virksomhedssamarbejde 

a. Bygningsteknik: 

• Modulet Expert in teams på 10 ECTS på 5. semester blev drøftet mht. indhold og anvendelse, og om 
det med fordel kunne udskiftes med mere fagtunge fag. Det var panelets klare holdning, at der var 
nok af gruppearbejde på uddannelsen til at de studerende allerede var ”expert in teams”. HBJ 
forklarede at det også var en stor del af faget at de lærte noget omkring business models, salg og 
budgetter mm. Det var dog panelets klare holdning, at det anså de mere som deres opgave at lære 
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dem når de var færdige – det var bedre at bygge mere faglighed på så længe de var på 
universitetet. 

• 6. semesters praktik blev drøftet, hvor ønsket fra aftagerne var praktikmuligheder både forår og 
efterår i et helårsrul. Der blev senere udtrykt bekymring for om de studerende ville være klar til 
praktik allerede på 5. semester (JFN), se også punkt b angående praktikanter. 

• Valgfagsmuligheder blev drøftet, hvor bl.a. renovering blev nævnt. 
• HBJ anførte, at statistik mangler som et kernefag, hvis de studerende fortsætter på 

overbygningsuddannelsen i Konstruktionsteknik. 
 

b. Konstruktionsteknik 
• De forskellige profiler, tidligere 3, nu 2 blev drøftet. Endvidere blev specialet drøftet, som enten er 

på 30 eller 40 ECTS, hvor de studerende som hovedregel vælger et 40 ECTS speciale, der løber over 
et helt studieår. 

• HBJ spurgte ind til, om der var fag, der mangledes eller fag, der var for meget af og evt. forslag til 
nye valgfag 
• Der var blandt panels medlemmerne stor tilfredshed med opbygningen af uddannelsen og med 

dimittenderne. 
• Det er forventningen, at der bliver mere behov for 3D kundskaber hos ingeniørerne. Hvor 

tegnerne tidligere stod for det, så skal ingeniørerne også kunne det. (SMA) 
• Det blev anført, at konstruktørpraktikanter kan bruges fra dag 1, - de har en bedre 

procesforståelse, hvorimod bygningsingeniørpraktikanter ofte skal oplæres mere, førend de gør 
gavn (JFN). Det blev i den forbindelse nævnt, at de studerende bliver yngre og yngre, når de 
starter deres studie og er derfor også ret unge, når de skal i praktik på deres 6. semester. 

• HBJ spurgte ind til, hvad aftagerne går efter, når de skal ansætte ingeniører, om de vælger 
nyuddannede eller mere erfarne? 
• JFN sagde, at de vælger nogle lidt ældre ansøgere 
• SMA, at det var mere personafhængigt end anciennitetsafhængigt. Der kigges meget på, 

om ansøgerne har virkelighedsfornemmelse for, hvad det eksempelvis betyder, når 
målingerne går uden for tolerancerne. 

• HBJ anførte, at det er svært at undervise konkret i det, men at man prøver at arbejde 
med det i bl.a. specialeskrivningsprocessen. 

• MEA anførte, at de var meget tilfredse med en CK-dimittend fra SDU, der havde god 
statisk forståelse og var fagligt dygtig, og selv følte han sig også bedst rustet til 
erhvervslivet efter gennemført CK. 

• SMA anførte også, at de havde ansat flere CK’er, som klarer det super godt. Nogle har de 
ansat efter praktik som studiemedhjælpere imens de går på CK. 

• HBJ spurgte ind til, om der manglede spændbeton-kendskab hos dimittenderne, da det 
tidligere var blevet fremført af aftagerne? 
• MEA svarede, at praksis er det vigtigste.  
• JFN anførte, at de faglige kompetencer inden for konstruktioner var fine, men at 

man derudover kunne ønske flere faglige kompetencer inden for special fag, såsom 
brand, akustik, indeklima, energi m.m. Her blev det diskuteret, om det muligvis 
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kunne være interessant med en civilingeniøruddannelse i nogle af disse andre 
fagretninger. 

Ad 5: Bygningsteknik/Konstruktionsteknik - eventuelt 

Mødet sluttede kl. 15 


