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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

Onsdag d. 2. november 2016 kl. 12.30-15.00 

 

Deltagere i mødet: 

Frank Elefsen (Teknologisk Institut) 

Peer Andersen (Fjernvarme Fyn) 

Jeannette Jørgensen (Energinet.dk) 

Charles Nielsen (TREFOR) 

Hans Henrik Dahl Andersen (NGF Nature Energy) 

Christian Veje (SDU, Uddannelseskoordinator Energi Teknologi) 

Per Æbelø (SDU, Specialekonsulent, Kvalitetskoordinator) 

Mette Jantzen (SDU, Kontorfuldmægtig) 

 

Afbud: Peter Kjær Hansen (Dansk Energi), Per Diget (Niras) 

 

Dagsorden 

Pkt. 1 Velkomst v/Christian Veje 

Pkt. 2 Status på uddannelsen v/Christian Veje 

a. Præsentation af struktur på uddannelsen – ændringer 

b. Info omkring projektmessen 

c. Præsentation af projekt administration 

Pkt. 3 Oplæg omkring NGF Nature Energy (v/Hans Henrik Dahl Andersen) 

Pkt. 4 Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål (v/alle) 

a. Mentor ordning 

b. Status for beskæftigelsessituation/dimittend undersøgelse 

c. Rekrutteringsgrundlag 

d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen 

e. Ekspertpanel emner 

Pkt. 5 Eventuelt 
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Referat af mødet 

 

Ved gennemgang af uddannelsesstrukturen bliver nedenstående emner berørt: 

Aftagerpanelet spørger indtil hvor i uddannelsesstrukturen at El-faglighed ligger. Christian 

præciserer at dette ligger på 3. semester. 

Gas bliver fremadrettet en mere og mere vigtig energi kilde, hvilket aftagerpanelet ønsker 

afspejlet i uddannelsen. 

Aftagerpanelet sætter spørgsmålstegn ved de studerendes forudsætninger for at kunne 

diskutere forretningskoncepter i kurset Innovative Energy løsninger på 

kandidatuddannelsens 3. semester. Forretningskoncept-tænkning skal øges i uddannelsen.  

Der blev ikke fremlagt detaljer om indhold i kurser, så denne bekymring er måske 

ubegrundet. I fremtiden vil der blive inddraget forskellige undervisere i møderne til at 

præsenterer deres fagligheder. 

Udviklingen i Energibranchen går hurtigere og hurtigere. Aftagerne oplever at deres 

forretningskoncepter er under markant udvikling grundet hurtige skift i branchen. 

Aftagerpanelet sætter spørgsmålstegn ved om de er gode nok til at melde dette ind til 

uddannelsen, så uddannelsen ikke ryger i generallist fælden.  

Aftagerne: De studerende skal uddannes til at kunne håndtere denne udvikling i branchen. 

Uddannelsen skal give de studerende redskaber til at kunne håndtere den rivende udvikling, 

som hele Energibranchen er ude i.  

Aftagerpanelet er enig om at grundfagligheder i Modellering og Optimering er utrolig vigtige 

grundelementer for uddannelsen, så uddannelsen bliver rost og anerkendt for dette indhold.  

De studerende skal have styr på grundfagligheder for at kunne agere i en foranderlig 

Energiverden. Ønske om øget fokus på grundfaglighederne, som er gemt i de øvrige kurser 

på uddannelsen. Grundfaglighederne skal synliggøres, da det er en vigtig komponent i 

uddannelsen. (Måske et emne for ekspertpanel). 

Forslag fra Aftagerpanelet: Uddannelsen skal ud og hente branchens ”First Movers” ind og 

give input til udvikling af uddannelsen. Især i forhold til forretnings- og innovationsdelen. 

(Måske et emne for Ekspertpanel). Christian Veje nævnte at dette faktisk allerede gøres i 

mange fagligheder. 

Digitaliseringsbølgen rammer os. Så er det overhovedet personer fra Energibranchen, som 

skal/kan udfordre uddannelsen. Har Energibranchen fantasi til at udfordre egen branche?  

Virksomhedsintegration (punkt fra opfølgning fra sidste år). Oprindeligt tænkt ind at 

studerende på et semester kunne rette henvendelse til medlemmer af aftagerpanelet i 

forhold til et samarbejde omkring et semesterprojekt. I stedet er det bedre, hvis 
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aftagerpanelsmedlemmer/virksomhederne melder input ind til semesterprojekter, da 

uddannelsen ikke ønsker at trætte aftagerpanelet med henvendelser fra studerende. 

NGF Nature Energy og TREFOR er åbne for at komme forbi SDU og præsentere et oplæg 

omkring deres virksomhed til de studerende. 

Mentor ordning (punkt fra opfølgning sidste år) skal ikke bindes op på aftagerpanelet. Det er 

for ambitiøs at tænke at aftagerpanelet kan varetage en sådan ordning hen over et 

uddannelsesforløb på 5 år. Kontakten vil komme i spil i forbindelse med 

bachelorprojekt/specialeprojekter.  

 

 

 

  

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  

Emne  Handling Tidshorisont 

Inddragelse af undervisere i 
aftagerpanelmøde 
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