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Referat: Møde i aftagerpanelet for 
diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik samt 
kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik 

Dato:  Onsdag d. 23.  november 2016 

Tidspunkt:  Kl. 12.30-15.00 

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55,  5230 Odense M  

Bygning/indgang/lok.: TEK-bygningen, SDU, bygn. 42, indgang T,  mødelokale Eiffel,  1. sal 

Inviteret til mødet er: Mads Erik Mathiesen (MEM)(R&D A/S), Jesper Antonsen (JA) (Haarslev Industries 
A/S), Jan Vestergaard Madsen (JVM) (Kverneland Group), Thomas Kromann (TK) (Blue Ocean Robotics), 
Anton Bork (AB) (Mærsk Olie og Gas), Carsten Knudsen Pedersen (CKP) (MAN Diesel & Turbo), Jytte 
Jyrkinewsky (JJ) (OMT Odense), Dorte Smedegaard Schmidt (DSS) (SDU, lektor, uddannelseskoordinator, 
sektionsleder Mechanical Engineering), Helle Gad (HG) (SDU, specialkonsulent, uddannelsesadministrator), 
Niels Dyring (ND) (SDU, lektor), Per Æbelø (PÆ) (SDU, specialkonsulent, kvalitetskoordinator) 

Mødeleder:  Dorte Smedegaard Schmidt 

Referent:  Helle Gad 

Afbud: Ingen 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Dorte Smedegaard Schmidt  

a. Kort gennemgang af mødets program  

b. Præsentationsrunde  

2. Præsentation af studenterprojekt v/ studerende fra Konstruktionsteknik, Benny Christensen og 

Rasmus Buch Andersen 

3. Status for uddannelsen v/ Dorte Smedegaard Schmidt 

4. Præsentation af studenterprojekt om 3D print: Functional Rapid Prototyping v/ studerende fra 

Maskinteknik Lars Winther Christensen og Ronni Hansen 

5. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Virksomhedssamarbejde  

b. Status for beskæftigelsessituation; hvor er kandidaterne ansat og hvad laver de? 

i. Input til fremtidens ingeniørprofil, herunder internationaliseringsmuligheder 

c. Andet 

6. Eventuelt 
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Ad 1: Velkomst ((v/ Dorte Smedegaard Schmidt) 

DSS bød velkommen til det andet møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i 
Maskinteknik/civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik og kunne konstatere, at det samlede 
aftagerpanel var mødt. DSS ridsede kort TEKs organisation op, som er ændret siden sidste møde 
mht. opbygning i sektioner, hvor nærværende uddannelser er samlet i sektionen Mechanical 
Engineering. DSS gennemgik kort mødets program med to studenterpræsentationer og mulighed 
for efterfølgende nærmere drøftelser aftagerpanelsmedlemmerne og uddannelsens 
repræsentanter imellem. 

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

Ad 2: Præsentation af studenterprojekt v/ studerende fra Konstruktionsteknik 

De to studerende fra Konstruktionsteknik er nu i gang med deres speciale, som kommer til at 
udgøre 40 ECTS af deres kandidatuddannelse, hvor de bruger det meste af et studieår på specialet. 
Overskriften på specialet er: Automatic Impact Hammer, hvor de samarbejder med virksomheden 
Menesa. De har formet specialeprojektet efter konkret forespørgsel fra Menesa, der stiller midler 
til rådighed. 

Det var en meget fin præsentation af et interessant specialeprojekt, hvilket også gav anledning til 
opfølgende spørgsmål fra panelet, som de studerende kunne svare uddybende og afklarende på. 

Ad 3: Status for uddannelsen (v/ Dorte Smedegaard Schmidt) 

DSS præsenterede uddannelsen og gjorde rede for uddannelsens opbygning og gjorde bl.a. rede 
for SDU’s ønske om at optage flere studerende på andet end karaktergennemsnit fra gymnasiet. 

Endvidere gjorde DSS rede for uddannelsens nøgletal, hvor frafaldet blev nærmere drøftet, da 
dette er i fokus pga. universitets ønske og bestræbelser på at holde dette på et stabilt niveau og 
om muligt mindske det.  

Mht. Maskinteknik, så har der været nye tiltag til at nedbringe frafaldet i indeværende semester 
med indførelse af en studiestartsprøve tidligt i semesteret for at rense optagelsestallene inden 
skæringsdato for optælling af studenterbestand d. 1. oktober, så studenterbestandstallene bliver 
mere retvisende, samt ansættelse af mentorer i form af ældre studerende på uddannelsen, der er 
nye studerende behjælpelig på forskellig vi i løbet af hele første semester. 

Mht. Konstruktionsteknik, så er der her en ret høj frafaldsprocent på uddannelsen, hvilket skyldes, 
at dimittenderne fra Maskinteknik (og Bygningsteknik) får arbejde, hovedparten i perioden, efter 
de har tilmeldt sig overbygningsuddannelsen og indtil studiestarten på denne d. 1. februar. Der 
arbejdes fra uddannelsesadministratorens side (HG) på at få renset optagelsestallet forud for 
næste optag, så det reelle optagelsestal er mere retvisende for uddannelsen og er fratrukket de 
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ansøgere, der alligevel ikke har tænkt sig at starte på kandidatuddannelsen pga., at de har fået 
arbejde. 

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

Maskinteknik: http://www.sdu.dk/uddannelse/diplomingenioer/maskinteknik  

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

Ad 4: Præsentation af studenterprojekt v/ studerende fra Maskinteknik, 5. semester 

De to studerende fra Maskinteknik, 5. semester, præsenterede deres projekt om 3D print. Der var 
spørgsmål fra panelet, som blev besvaret af de studerende, hvilket gav anledning til drøftelser om 
3D print i fremtiden.  

Ad 5: Debat inspireret af nedenstående spørgsmål (v/ alle): 

Følgende emner blev drøftet: 

→ Virksomhedssamarbejde:  Uddannelsesledelsen ønsker at styrke virksomhedssamarbejde i 
løbet af uddannelsen både mht. samarbejdet omkring praktikpladser og vedrørende 
afgangsprojektarbejdet. P-dagen blev nævnt som et vigtigt forum for studerende og 
virksomheder til at mødes og afstemme mulighederne for enten et praktikophold, et 
samarbejde vedr. et afgangsprojekt eller andet samarbejde i løbet af uddannelsen med 
henblik på kommende tilknytning til en virksomhed og dermed ansættelse.  
CKP nævnte også TEKs studiestart med præsentation af mulige aftagervirksomheder som 
en rigtig god mulighed for virksomhederne for at præsentere sig, - dette har CKP fået 
meget ud af og kan anbefale til de øvrige virksomheder. 
JA kunne ønske sig en bedre sammentænkning af virksomhedssamarbejdet mellem SDU og 
virksomhederne – evt. i form af en digital platform. Her nævnte PÆ, at TEK Innovation 
holder styr på og formidler kontakterne. Link til TEK Innovation: http://www.sdu.dk/tek-
momentum. PÆ vil undersøge mulighederne for en fælles digital platform, der kan tilgås af 
både eksterne og interne partnere. 
Muligheden for efteruddannelse for ansatte i aftagervirksomhederne blev drøftet, hvor 
holdningen var (JVM), at de ansatte uden en ingeniøruddannelse foretrækker ”lettere” 
uddannelser og ikke en hel ingeniøruddannelse. Enkelte fag/fagligheder kunne være af 
interesse som efteruddannelse. 
Endvidere blev øget virksomhedssamarbejde vedr. praktikpladser i udlandet drøftet, se 
nedenfor under punktet Udlandsophold/internationalisering. 

→ Beskæftigelsessituationen med inddragelse af dimittendundersøgelse: 
DSS gjorde rede for beskæftigelsen med udgangspunkt i den seneste 
dimittendundersøgelse, hvoraf det fremgik, at 68 % af dimittenderne fra Maskinteknik 
(dem, der har svaret) får arbejde inden for 3 mdr., primært i region Syddanmark og 
primært i produktionsvirksomheder med produktudvikling. For Konstruktionstekniks 

http://www.sdu.dk/uddannelse/diplomingenioer/maskinteknik
http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/konstruktionsteknik
http://www.sdu.dk/tek-momentum
http://www.sdu.dk/tek-momentum
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vedkommende er billedet det samme, bortset fra, at her er det ikke så meget 
produktudvikling, dimittenderne beskæftiger sig med i deres første job, men mere 
projektledelse og projektstyring. Det aftaltes, at HG medsender de to 
dimittendundersøgelser ved udsendelse af mødereferatet. 

→ Udlandsophold/internationalisering: ND spurgte ind til aftagerpanelsmedlemmernes syn på 
SDU’s bestræbelser på at få langt flere studerende til at tage min. et semester af deres 
uddannelse i udlandet – om panelet mente, at det ville bibringe dimittender essentielle 
kompetencer. Hertil var panelet ret enige om, at det var svært at generalisere her, at 
dimittenderne helt sikkert ville opnå større modenhed og selvstændighed ved at tage 
noget af uddannelsen i udlandet og få mulighed for at opleve og kunne gebærde sig i 
fremmed kultur, herunder at tilegne sig flere sprogfærdigheder, især engelsk, hvad der er 
meget brug for. Men på UA’ers spørgsmål, om panelet kunne sige, at en dimittend med et 
udlandssemester eller flere på uddannelsesbeviset, ville blive foretrukket frem for en 
anden, lød svaret, at det var ikke nødvendigvis afgørende, - det var meget individuelt, hvad 
der var brug for i den enkelte stilling, og hvilke kvalifikationer og kompetencer, 
dimittenden i øvrigt besad, men stærke engelsk kundskaber ville blive vægtet højt. Et 
udlandsophold ville se godt ud på CV’et, men vil ikke være afgørende for ansættelse (AB). 
Der blev i den forbindelse spurgt ind til, hvilke engelsk kompetencer, den studerende 
havde mulighed for at tilegne sig i løbet af uddannelsen i form af valgfag på engelsk, hvor 
det blev anført, at 5. semester indeholdt valgfag, der som hovedregel udbydes på engelsk, 
samt at der også på 4. semester var mulighed for at vælge valgfag på engelsk mht. 
diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik. På Konstruktionsuddannelsen udbydes der 
ligeledes valgfag på engelsk. 
Der blev spurgt ind til mulighederne for et praktiksemester i udlandet, herunder i Tyskland 
(CKP), og det blev i den forbindelse drøftet, at der var mulighed for, at de studerende 
kunne tage deres praktiksemester hos en virksomhed i udlandet, men der var brug for 
kontakter til disse virksomheder, da de studerende selv har til opgave at finde en 
praktikplads. JVM anførte, at der var meget bureaukrati, regelafklaring mht. aflønning og 
forsikring for eks., som kunne være til hinder for at skabe praktikpladser i udlandet. En 
pakke med alle kravene til virksomhederne samlet kunne være en måde at få flere 
kontakter/indgå flere aftaler om praktikpladser i udlandet. Et udlandsophold kan også 
strækkes til også at indeholde afgangsprojektsemesteret, hvis den studerende ønsker at 
blive derude efter praktikopholdet. 
Der blev også spurgt ind til, om praktikken kunne spredes hen over året, så 
virksomhederne kunne have halvårsrul med eksempelvis fast 2 praktikanter hvert 
semester. DSS svarede hertil, at det var svært foreneligt med uddannelsens opbygning i 
øvrigt og ikke umiddelbart påtænkt. 

→ Fremtidens ingeniørprofil: 
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Fremtidens ingeniørprofil blev drøftet, hvor ND ville høre, hvad der skal til, for at 
virksomhederne vil ansætte nyuddannede fremfor erfarne, hvortil flere fra panelet anførte, 
at det sker allerede nu.  
Her lægges der som ovenfor nævnt vægt på, at dimittenderne har godt kendskab til 
engelsk og kan forstå det – at være blevet udfordret på det engelske giver god ballast 
(MEM).  
Herudover blev det nævnt, at kravsspecifikationsforståelse er vigtig – hvornår er det godt 
nok (JVM).  
Der er brug for fokus på projektøkonomien og ikke på forretningsforståelsen (MEM). 
Derudover blev brugerdrevet udvikling nævnt, hvor ND foreslog at arbejde videre med at 
afdække behovene i samarbejde med aftagervirksomhederne og teste det, hvilket der var 
opbakning til. 
JJ anførte, at man i uddannelsen ikke nødvendigvis skulle skyde alt for bredt, men 
koncentrere sig om kernekompetencerne, - de basale færdigheder, da de nye jo altid skal 
læres op. Og så supplerer de unge rigtig godt de mere erfarne ansatte, hvor de unges IT-
kompetencer er langt bedre. 
Evnen til at arbejde tværfagligt og køre projekter selvstændigt blev af flere fra panelet 
anført som vigtigt, hvor aftagerne her foretrækker dimittender fra SDU og AAU, der 
arbejder med projektmodellen, hvor de studerende har projektarbejde parallelt med 
grundfagene. 

 

Ad. 6: Eventuelt 

De næste møder for aftagerpanelets medlemmer i 2017 bliver først et fælles seminar afholdt af 
fakultetet d. 18. maj 2017 på SDU i Odense for samtlige panels medlemmer af alle TEKs 
aftagerpaneler og dernæst et møde specifikt for diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik og 
overbygningsuddannelsen i Konstruktionsteknik i efteråret 2017. 

Mødet sluttede kl. 15.15 

 

 

Bilag vedhæftet mail med referat: 

1) Dimittendundersøgelsen Maskinteknik 2015 
2) Dimittendundersøgelsen Konstruktionsteknik 2015 
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Virksomhedssamarbejde: 
  

Uddannelsen vil sætte fokus på og 
yderligere intensiveret 

virksomhedssamarbejde og dermed 
også flere muligheder for praktikpladser 

– også i udlandet. Der arbejdes videre 
med ønsket om en digital platform for 

udveksling af kontakter mellem 
virksomhederne, SDU og de studerende 
samt med ønsket om en samlet pakke 
med vejledning og regler for praktik i 

udlandet  

2017- 

Fremtidens ingeniørprofil  

Fokus på brugerdrevet 
udvikling i uddannelsen - 
afdække behovene i 
samarbejde med 
aftagervirksomhederne og 
teste det 

 

2017- 

Udlandsophold/ internationalt 
semester  

Uddannelsen vil fortsat arbejde 
målrettet for at øge antallet af 

studerende, der tager et internationalt 
semester på et partneruniversitet på 5. 

semester, både fordi det kan modne den 
studerende socialt og give/styrke nye 

fagligheder i uddannelsen og ikke 
mindst give en gedigen sproglig ballast 

2016- 

 


