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Referat: Aftagerpanelmøde for 

civilingeniøruddannelsen i Product Development 

and Innovation 

24. november 2016 kl. 12.30 –  15.00-15.30. 

Mødet afholdes: Exhausto, Odensevej 76, Langeskov 

Inviteret til mødet er: Jens Kristian Damsgaard (Energi Invest Fyn), Martin Enslev (Texas A/S), Sigurd V. Bunk 

Lauritsen (SWECO), Henrik Blach (FORCE), Klavs Kamuk (Exhausto), Theiss Stenstrøm (IRD A/S), Søren Vigsø 

(Grundfos), Bjarne Henning Jensen (Syddansk Teknologisk Innovation). 

Søren Jensen (Lektor, SDU), Christian Hammerich (Uddannelseskoordinator, SDU), Charlotte Rabjerg 

(Uddannelsesadministrator, SDU), Christina Pytlick (Studiesekretær, SDU), Andreas Munk Jensen (Facilitator, 

SDU Cortex Lab), Per Æbelø (Kvalitetskoordinator, SDU) 

Der var afbud fra: Bjarne Henning Jensen (Syddansk Teknologisk Innovation), Christina Pytlick (SDU), Theiss 

Stenstrøm (IRD A/S), Per Æbelø (Kvalitetskoordinator, SDU), Jens Chr. Damsgaard (Energi Invest Fyn) 

Mødeleder: Christian Hammerich 

 

Referat 

1. Velkomst (v / Christian Hammerich og Klavs Kamuk) 

a. Christian præsenterede dagsordenen og understregede muligheden for diskussion under både 

pkt. 2 og 3. 

b. Punkt 5 skal desuden ses i sammenhæng med PDI 

 

2. Opfølgning på sidste møde (v / Christian Hammerich) 

a. Christian startede med at forholde sig til et par af kommentarerne fra sidste møde, hvor der var 

fokus på vigtigheden af, at PDI’er også er stærke inden for de ingeniørfaglige færdigheder, og 

man måske kunne fjerne fag som Robotics. Christian understregede, hvor vigtigt det er, at 

PDI’er kommer ud som stærke ingeniør -pluralister: 

i. De bliver produktudviklingsingeniører med forretningsforståelse – der er derfor brug for 

fag som Robotics, Sensors and Electronics osv. Men Christian mener, at de studerende 

kan udfordres mere i kurserne mht. at bruge beregninger.  

ii. Projektlederstillinger. Virksomhederne gav udtryk for, at de studerende sjældent vil 

indgå direkte i en projektlederstilling, da virksomhederne har deres egne redskaber og 

kultur, som skal læres først. Ofte vil de starte i en udviklingsafdeling, og der har de brug 

for en basis af ingeniørfaglige kompetencer. Uddannelsen understregede, at de 

studerende både i løbet af og især i slutningen af deres uddannelse er ude i 
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virksomhederne og oparbejder denne kendskab. Vores studerende vil ikke blive stærke 

matematikere, men deres ingeniørfaglige baggrund vil være nok til, at de kan forstår 

specialisternes problemer. Martin Enslev, selv PDI’er, foreslog, at BAS-fagene på de 

første 4 semestre kan inddrages mere i projektfagene, så der blev stillet større krav til 

deres beregningskompetencer. Der var enighed i aftagerpanelet om, at dette 

sandsynligvis kunne styrke uddannelsen. 

 

b. Opfølgning på handlingsplan fra sidste gang 

i. Internationalisering. Søren Jensen er blevet international koordinator, så der 

fremadrettet vil være større fokus på dette. 

ii. Markedsføring af uddannelsen. Det arbejdes der fortsat på. 

iii. Specialesamarbejde. Stadig få formelle aftaler, men der er dog masser af samarbejde. 

Det blev diskuteret, hvad der menes med formelle aftaler. Tanken er, at uddannelsen 

har en fast base af kontaktpersoner, og måske kan NDA-delen af samarbejdet løses 

mere smidigt. 

iv. Projektledelse. Uddannelsen arbejder på at udrede niveau og viden – er der brug for at 

disse kompetencer styrkes? Det blev diskuteret, hvorvidt man skal tage skridtet videre 

og styrke personaleledelsesaspektet. Men det handler nok i højere grad om, at 

markedsføringen skal tilrettes. Vi uddanner ikke nødvendigvis de studerende til ledere, 

men giver redskabskassen til at blive en god produktlivs/proces-ingeniør. 

 

3. Status på PDI (v / Christian Hammerich) 

a. Statistik og dimittendanalyse:   

i. Frafaldsstatistik – er høj på PDI-kandidat. Dette blev diskuteret, men afventer yderligere 

undersøgelser af årsagen til det høje frafald. 

ii. Dimittendanalyse: 60 dimittender – 23 har svaret. De fleste i job – og de fleste i private 

virksomheder, og forholdsvis store virksomheder, hvilket nok afspejler, at det kræver en 

lidt større virksomhed for, at man har plads til en produktprocesingeniør. 

b. BA- uddannelsen er ikke ændret. To nye profiler på kandidaten – består nu af profilerne:   

1) Product Value Creation, 2) Technology Entrepreneurship and Business Development, 3) 

Sustainable Product Development  

i. Muligheden for at tilbyde dele af PDI programmet som efteruddannelse blev diskuteret: 

Det kunne være interessant at få erfarne erhvervsfolk blandet med studerende. En 

mulighed kunne være at skrue pakker sammen, som er specifikt rettet mod 

virksomhederne. Et forslag er at lave kortere forløb – maks. 8-ugers tid. Det vigtige er, 

at industriens folk blandes med unge studerende. Man skal være opmærksom på, at de 

fleste arbejdsgivere nok maks. kan give en halv arbejdsdag om ugen til efteruddannelse 

– lige omk. 10 %. Aftagerpanelet var generelt ikke så interesseret at give deres ansatte 

en hel kandidatuddannelse, men mere nogle specifikke fagpakker. 

 

4. Præsentation af EXHAUSTO + rundtur (v/ Klavs Kamuk) 

 

5. Tema: Disruption og PDI (V/ Andreas Munk Jensen) 
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a. Oplæg v. Andreas Munk Jensen 

i. Efter AMJ’s oplæg drejede diskussionen sig hovedsagelig om: 

ii. Innovators dilemma: virksomhederne udvikler mest på topprodukterne, men de bliver 

væltet på bundproduktet af disruption. Det betyder, at virksomhederne ikke rigtig har 

noget forsvar. 

iii. Fremadrettet – kan vi gøre noget på PDI for at forberede vores studerende på dette – 

og hvordan bliver de forberedt på andre udviklinger?  

iv. Online projektarbejde/ledelse, som er en integreret del af globale virksomheder – 

hvordan håndterer vi det på uddannelsen?  

 

6. Afrunding (v / Christian Hammerich) 

i. På næste møde ønsker aftagerpanelet at sætte fokus på, hvordan vi forbereder de 

studerende på de fremtidstendenser som ses i moderne virksomheder – f.eks. 

digitalisering. Det blev foreslået at invitere Martin Brems. 
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Nøgletal for uddannelsen 

 

 

 


