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Referat: aftagerpanelmøde for kandidatuddannel-
sen i miljøteknologi 
Torsdag d. 10. november 2016 kl. 12.30-15.00 

 
Inviterede til mødet var: Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy), Jan Thrane (Odense Renovati-
on), Peer Andersen (Fjernvarme Fyn), Søren Nielsen (Dansk Miljørådgivning), Mogens M. Møller (Miljøfo-
rum Fyn), Per Haugsted Petersen (Rambøll), Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn Kommune), Birgitte L. 
Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Henrik Wenzel (SDU, Lektor, Centerleder), Ciprian Cim-
pan (SDU, Postdoc), Gang Liu (SDU, Lektor), Elisavet Angouria-Tsorochidou (SDU, Studerende), Per Æbelø 
(SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Lone Søvad Madsen (SDU, TEK-Innovation), Mette Pedersen 
(SDU, Institutsekretær)  
 
Der var afbud / intet svar fra: Mette Smedegaard Hansen (NGF Nature Energy), Søren Nielsen (Dansk Mil-
jørådgivning), Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn Kommune), Ciprian Cimpan (SDU, Postdoc), Per Æbelø 
(SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator) 

Mødeleder: Birgitte L. Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator) 

Referent: Mette Pedersen (SDU, Institutsekretær)  
 

_________________________ 

 
Mødets dagsorden 

1. Velkomst (v/Birgitte L. Sørensen) 
 

2. Status for uddannelsen (v/Birgitte L. Sørensen) 
 

3. Virksomhedssamarbejde, herunder fastholdelse af dimittender, mentorordning etc.  
a. Oplæg fra TEK-Innovation (v/Lone Søvad Madsen) 
b. Oplæg fra studerende Elisavet Angouria-Tsorochidou (3. semester) vedrørende virksom-

hedsforløb 
 

4. Debat om virksomhedssamarbejde (v/alle) 
a. Virksomhedernes tanker, ønsker og behov – brainstorm på ideer til studenterprojekter 
b. Studenterfestival – model for uforpligtende møder mellem virksomheder og nye kandidater 

via en SDU Studenterfestival 
Punkterne 4a. og 4b. blev drøftet i omvendt rækkefølge, jf. referat 

 
5. Eventuelt 
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Referat af mødet 
 

Ad 1: Velkomst (v/Birgitte L. Sørensen) 

Birgitte bød velkommen og gennemgik kort programmet for dagens møde. Herefter var der en kort præ-
sentationsrunde. 
 

Ad 2: Status for uddannelsen (v/ Birgitte L. Sørensen) 

Birgitte gennemgik nøgletal for kandidatuddannelsen i miljøteknologi. Oversigtsskema for nøgletal ses i 
forlængelse af referatet.  

Læs endvidere om uddannelsen, dens erhvervssigte, kompetenceprofil og indhold her: 
http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/miljoeteknologi 

Aftagerne spurgte ind til: 

→ Størrelsen af optag, herunder fordelingen af nationaliteter på uddannelsen. Årsagen til, at der op-
tages meget få studerende fra ikke EU-lande, kan forklares med, at disse studerende skal betale 
undervisningsafgift for at studere i Danmark modsætning til studerende fra Danmark og øvrige EU-
lande.  

→ Andelen af udenlandske studerende i forhold til danske studerende på uddannelsen og eventuelle 
udfordringer forbundet hermed. Den primære udfordring i denne sammenhæng er, at de uden-
landske studerende ofte har svært ved at blive integreret på det danske arbejdsmarked og dermed 
som dimittender har svært ved at finde jobs i Danmark. Resultatet heraf er, at de ender med at for-
lade Danmark efter endt uddannelse. Uddannelsen er meget opmærksom herpå og arbejder konti-
nuerligt på at udbygge samarbejdet med danske virksomheder og skabe netværk i samarbejde med 
de studerende. Uddannelsen understreger samtidig, at der er en generel opfattelse af, at hoved-
parten af de udenlandske studerende rent faktisk har et ønske om at blive i Danmark, men at dette 
vanskeliggøres af det faktum, at de har svært ved at finde arbejde. 

→ Sprogbarrieren, herunder hvorvidt udfordringerne primært skyldes, at de udenlandske studerende 
har svært ved det danske sprog. Uddannelsen medgiver, at dette er en væsentlig faktor, som kan 
spille en afgørende rolle. Det har herunder naturligvis betydning, om virksomhederne har stor in-
ternational berøring eller primært opererer på det danske marked og dermed har dansk som ho-
vedsprog.  

→ Niveauet for frafald. Frafaldsprocenten i 2016 på 35% ser voldsom ud, men dækker i virkeligheden 
kun over et antal på ca. 7 studerende grundet det forholdsvis lave optag. Frafaldsprocenten dækker 
også over et betydeligt antal studerende, som ikke er mødt. 

Opfølgning på handleplan fra aftagerpanelmøde 2015 

1. punkt vedrørende uddannelsens indhold vil blive drøftet i forår 2017, hvor der vil blive gennemført eva-
luering af uddannelsen med inddragelse af eksterne eksperter. Denne form for evaluering er et supplement 
til aftagerpanelmøderne, hvor uddannelsen som led i SDU’s kvalitetspolitik søger ekstern sparring om ud-
dannelsens relevans og erhvervssigte.  

http://www.sdu.dk/uddannelse/kandidat/miljoeteknologi


 

3 

2. punkt på handleplanen omhandler markedsføring og fastholdelse, herunder muligheden for at fremme 
studierelevante studiejobs. Emnet vil blive drøftet på dagens møde. 

Emne  Handling Status 

Uddannelsens indhold  

På uddannelsens kommende møde i ud-
dannelsesudvalget vil en styrkelse af ud-

dannelsens juridiske elementer blive 
drøftet. Der vil blive fulgt op på dette ved 

uddannelsens statusmøde. 

Forår 2016 
udsat til forår 2017 (evalu-
ering med eksterne eksper-

ter) 

Markedsføring og fastholdelse  

Uddannelsen vil tage initiativ til et øget 
virksomhedssamarbejde, herunder initia-

tiver, der i samarbejde med aftager-
panelets virksomheder skal fremme an-

tallet af studierelevante studiejob. 

2016 
Drøftelse på aftagerpa-

nelmødet 
 10. november2016 

 

Ad 3: Virksomhedssamarbejder, herunder fastholdelse af dimittender, mentorordning etc. (v/alle) 

a. Oplæg fra TEK-Innovation v/Lone Søvad Madsen 

Lone præsenterede TEK-Innovation, som understøtter 24 forskellige ingeniøruddannelser på SDU (Præsen-
tation vedhæftes) og skitserede samtidig mulighederne for samarbejde mellem virksomheder og SDU. TEK-
Innovation samarbejder med 

 alle danske og udenlandske virksomheder, som ønsker innovation og udvikling inden for de tekniske 
fagområder 

 regionale og nationale klynger samt netværk 
 vækstaktører (regionalt, nationalt og internationalt) 
 
Aftagerne spurgte ind til 
• hvorvidt de studerende konkret bliver undervist i innovation. Der findes specifikke ingeniøruddannel-

ser, hvor innovation er et særskilt undervisningsområde. Dette gør sig gældende på ”Diplomingeniør-
uddannelsen i Integreret Design” og ”Civilingeniøruddannelsen i Product Development and Innovati-
on”. 

• mulighederne for at få studerende i praktik/virksomhedsforløb. Diplomingeniører er i praktik i hele 
deres 6. semester og kandidatstuderende har et valgfag på 3. semester kaldet ”Virksomhedsforløb” 
(15 ECTS), hvor de har mulighed for at samarbejde med en virksomhed i et udviklingsorienteret pro-
jektforløb. Såfremt man som virksomhed er interesseret i ovenstående, er man meget velkommen til 
at kontakte uddannelsen eller TEK-Innovation. 

 
Lone oplyste, at 90% af alle diplomstuderende afslutter deres afgangsprojekt i samarbejde med en virk-
somhed og 50% af de kandidatstuderende har samarbejde med en virksomhed, når de afslutter deres spe-
ciale. 
 
Der er flere måder, hvorpå virksomhederne kan møde de ingeniørstuderende på Det Tekniske Fakultet og 
samtidig profilere deres virksomhed. En mulighed er bl.a.: 
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Praktik- og Projektdag 20. april 2017, kl. 12.00 – 16.00. 
 
Arrangementet blev 1. gang afholdt i 2015 og har vist sig at være meget populært blandt virksomhederne. 
TEK-Innovation planlægger fremadrettet at afholde arrangementet 2 gange årligt, forår og efterår. Her ses 
liste over de deltagende virksomheder fra seneste arrangement: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse/tilstuderende. På 
nuværende tidspunkt har ca. 15 virksomheder tilmeldt sig til arrangementet d. 20. april 2017 med en stand. 
Målsætningen er 50 virksomheder. 
 
Formålet med dagen er, at virksomhederne kan møde de ingeniørstuderende, præsentere deres virksom-
hed og aftale, hvordan et fremtidigt samarbejde kan organiseres gennem et projekt eller et praktikophold. 
Som virksomhed har man mulighed for at opstille en stand, hvor man kan præsentere sin virksomhed for de 
studerende. Som noget nyt bliver der samtidig mulighed for at holde et virksomheds indlæg overfor inte-
resserede. Der afsættes 20 minutter pr. indlæg, hvor den enkelte udstiller kan profilere sin virksomhed. 
 
Det er gratis for virksomheder at deltage, men der opkræves et gebyr på 1.000 kr., hvis man er tilmeldt og 
ikke bruger sin stand på dagen. Læs mere og tilmeld din virksomhed her: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse 
 
En anden mulighed for at møde de studerende er via studenterfestivalen (omtales i pkt. 4b). 
 
Som virksomhed er du altid velkommen til at besøge Det Tekniske Fakultet med henblik på samarbejde og 
udvikling. Kontakt TEK-Innovation: http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/tekinnovation 
 

b. Oplæg fra studerende Elisavet Angouria-Tsorochidou (3. semester) vedrørende virksomhedsforløb 

Elisavet er kandidatstuderende på 3. semester og har valgfaget ”Virksomhedsforløb”, hvor hun har tilbragt 
ca. 2 dage om ugen i en virksomhed i ca. i 15 uger. Elisavet fortalte om forløbet og sine erfaringer (Elisavets 
præsentation vedhæftes). 

Elisavet forklarede, at det havde været svært at finde en virksomhed til virksomhedsforløbet. Primært fordi 
virksomhederne har svært ved at gennemskue, hvilke kompetencer man som studerende kommer med og 
hvilke opgaver, man dermed er i stand til at løse i virksomheden. Udfordringen har været at pejle sig ind på, 
hvilke behov den enkelte virksomhed har og hvilke tiltag, som på sigt vil være til gavn for virksomheden. 
Elisavets samlede indtryk af hendes virksomhedsforløb har været meget positivt og udbytterigt. 

Fakta omkring ”Virksomhedsforløb”: 
Varigheden af virksomhedsforløbet er 12-15 uger og udgør 15 ECTS, svarende til halv tid. Virksomhedsfor-
løbet afsluttes med en rapport og en eksamen. Kravet til en virksomhed, for at få en studerende i virksom-
hedsforløb er, at der udpeges en vejleder i virksomheden. Vejlederens faglige baggrund skal som minimum 
være på kandidatniveau. 

Virksomheden betaler ikke for den studerendes arbejde i virksomhedsforløbet og hensigten er, at udfaldet 
af forløbet kommer virksomheden til gode i form af resultater, beregninger etc., som man ellers måske ikke 
ville have haft tid og ressourcer til at udarbejde. Samtidig giver forløbet virksomheden og den studerende 
mulighed for at afsøge eventuelt samarbejde om speciale. 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse/tilstuderende
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/tekinnovation
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Virksomhedssamarbejde er en måde, hvorpå de studerende kan forberedes bedre på erhvervssigtet og 
forløbet er samtidig motiverende for de studerende. Virksomhedsforløbet udbygger samtidig den stude-
rendes faglige netværk og fremtidige jobmuligheder. Der er god erfaring for, at virksomhedssamarbejde er 
positivt i relation til fastholdelsen af de studerende på uddannelsen. 
 

Ad 4: Debat om virksomhedssamarbejde (v/alle) 

b. Studenterfestival – model for uforpligtende møder mellem virksomheder og nye kandidater via en 
SDU studenterfestival (rækkefølgen af pkt. 4a + 4b ændret) 

Som et pilotprojekt afholdt uddannelsen for første gang i juni 2016 en studenterfestival. Festivalens mål-
gruppe var samtlige studerende på uddannelsen og formålet var, at de studerende fik mulighed for at præ-
sentere deres projekter for hinanden, herunder præsentation af de Ph.d. studerendes projekter. Endvidere 
inviterede man eksterne virksomheder til at deltage i festivalen og dermed få mulighed for at få et indblik i 
de studerendes projekter. 

Datoen for næste års studenterfestival er endnu ikke fastsat. Formålet med studenterfestivalen er, i mod-
sætning til TEK-Innovations ”Praktik- og Projektdag”, at de studerende her præsenterer sig overfor virk-
somhederne og samtidig giver virksomhederne mulighed for at spotte/headhunte talenter. Det er for virk-
somhederne, og for de studerende, en oplagt mulighed for at møde hinanden og networke på uformel vis. 

Formålet med festivalen er at højne virksomhedssamarbejdet og fremme antallet af studiejob og praktik-
ker, jf. handleplan fra sidste års møde i aftagerpanelet. Samtidig er det et mål at reducere antallet af dimit-
tender, som forlader Danmark efter endt uddannelse og i stedet forsøge at sikre, at de forbliver i landet og 
bidrager med de kompetencer, de har tilegnet sig i løbet af uddannelsen til gavn for danske virksomheder. 

Uddannelsen ønsker aftagernes forslag og ideer til at forbedre ovenstående proces, jf. nedenstående brain-
storming, pkt. 4a. 
 

a. Virksomhedernes tanker, ønsker og behov – brainstorm på ideer til studenterprojekter (rækkefølgen af 
pkt. 4a + 4b ændret) 

Det drøftedes, at såvel virksomhedsforløbet som samarbejde om specialer og andre projekter, er en res-
source, som virksomhederne i dag ikke til fulde udnytter potentialet af. Uddannelsen vil have øget fokus 
herpå fremadrettet og understregede samtidig, at samarbejdet med en studerende ikke nødvendigvis be-
høver at være i form af et nyt projekt, men også kan tage udgangspunkt i et eksisterende projekt, hvor den 
studerende kan assistere virksomheden i processen.  

Aftagerne tilkendegav, at en generel udfordring sandsynligvis er, at man i virksomhederne ikke er fuldt ud 
bevidste omkring, hvilke opgaver en studerende fra uddannelsen vil kunne løse for dem. Man drøftede 
måden, hvorpå denne problemstilling kan imødekommes og nåede frem til, at det først og fremmest drejer 
sig om at få etableret en god kontakt mellem den studerende og virksomheden. Fremgangsmåden med at 
den studerende fremsender en ansøgning til virksomheden, anses ikke for at være optimal, idet en sådan 
skriftlig henvendelse ofte har en tendens til at drukne i mængden af henvendelser, som virksomhederne 
modtager. Der er behov for, at kontakten skabes på et andet grundlag, eksempelvis ved, at virksomheden 
møder den studerende ansigt til ansigt og man i denne proces får italesat virksomhedens behov sammen-
holdt med den studerendes kompetencer. Det handler helt grundlæggende om at skabe netværk mellem 
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uddannelsen/studerende og virksomhederne. Virksomhedsforløbet spiller en helt central rolle i denne op-
gave. 

Det konkluderedes, at det fremadrettet vil være formålstjenstligt, hvis der indledningsvist skabes kontakt 
på et andet niveau end det hidtil har været tilfældet. 

Nedenstående er resultatet af en brainstorming på ideer og forslag til projekter samt forslag til tiltag for at 
øge samarbejdet mellem uddannelsen og virksomhederne: 

 
Projektforslag: 

 Uddannelsen kunne fokusere på drivhuse, hvor der er et stort uudnyttet potentiale. Det vurderes, at 
der foreligger mange interessante projekter inden for dette område. Uddannelsen bør blive ekspert på 
området og dermed skabe grobund for øget virksomhedssamarbejde inden for denne branche. Drivhu-
se anvender en masse energi og målet kunne være at finde muligheder for at 

o reducere temperaturen i drivhuse 
o anvende varme mere intelligent 
o anvende mindre elektricitet for lys 
o isolere drivhuse 

 
 Invitere virksomheder med potentiale for varmegenvinding til præsentation af mulige projektemner. 

 
 Stort potentiale for udnyttelse af lossepladsers ressourcer. Projekter kunne omhandle, hvordan man 

gør dette bedst. 
 

 Arbejde med behandling af perkolat fra lossepladser (stort projekt potentiale). 
 

 Fokusere på udnyttelse af organisk affald, alternativt andre ressourcer som fosfor. 
 

 Behov for øget samarbejde med arkitekter i bygningsfasen ved opførelse af nye bygninger samt i for-
bindelse med nedrivning af forældede/utidssvarende bygninger. Der ses et behov for, at miljøingeniø-
rer inddrages allerede når investor påbegynder opførelsen af en ny bygning. Der bør således indledes 
et samarbejde med bygherre/arkitekt, herunder øget fokus på, hvordan bygningens livsforløb vil influ-
ere på miljøet. Målsætningen skal være at skabe fremtidigt bæredygtigt byggeri. Der ses behov for for-
skellige standarder/certificeringer. 
 

Forslag til tiltag:  

 Uddannelsen kunne tage på besøg hos virksomhederne eller invitere virksomhederne, for at høre om 
deres produktion og produktionsmetoder. I denne proces kan uddannelsen være medvirkende til iden-
tificere udfordringer og fremkomme med forslag til forbedringer/automatiseringer.  
 

 På samme vis som uddannelsen har ”studerende for en dag”, hvor potentielle kommende studerende 
får mulighed for at følge undervisningen, kunne man udforme en lignende proces, hvor de studerende 
får mulighed for at være ”medarbejder i en virksomhed for en dag”. F.eks. kunne den studerende følge 
en rådgiver/planlægger/udvikler i virksomheden og dermed få en fornemmelse af, hvad et fremtidigt 
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jobindhold kan bestå i. Dette kan samtidig være medvirkende til at profilere virksomheden og etablere 
nye projekter. 

 Arbejdes der med miljøledelse/certificering? 
 

 Generel markedsføring (på ikke-akademiske steder) f.eks. artikler om samarbejde med virksomheder i 
fagblade, hvor uddannelsen synliggør for virksomhederne, hvilke fordele/gevinster der er forbundet 
med at samarbejde med studerende. Dette vil gavne netværksskabelsen og skabe gode betingelser for 
fremadrettet samarbejde om projekter. 

 
 Partner workshops (f.eks. 1 gang årligt) med udveksling af erfaringer. Uddannelsen kan tage på besøg 

hos virksomheder og brainstorme om forskellige aktuelle emner. 
 

 Online portal til projektforslag. 
 

 Øget fokus på at skabe kontakt til mindre virksomheder (med ganske få medarbejdere) og afklare po-
tentiale for samarbejde (”food chain”). 

 
 Markedsføre uddannelsen: Konkret synliggøre for virksomhederne hvad en miljøingeniør kan udrette 

for en virksomhed (især gældende for små/mindre virksomheder). Hvad er det for nogle kompetencer, 
værktøjer etc. en miljøingeniør kommer med. Dette er ikke entydigt/alment kendt i især mindre virk-
somheder og den enkelte virksomhed er måske ikke fuldt ud bevidst om de uudnyttede ressourcer, 
der kan ligge gemt. 
 

 Faget ”Virksomhedsforløb” (valgfag på kandidatuddannelsen til miljøingeniør) skal gøres mere synligt 
for virksomhederne. Det skal være alment kendt, at der foreligger en ressource, som de kan gøre brug 
af, uden at der skal ske aflønning af den studerende. Samtidig er det værd at præcisere, at der ikke 
nødvendigvis behøver at være tale om helt nye projekter i virksomheden, men at også igangværende 
projekter, hvor den studerende kan assistere virksomheden, kan være relevante. 

 
 Producere flyers (1-2 gange årligt) som præsenterer dimittender fra uddannelsen. 

 
 Afholdelse af ”Alumnefestival” som supplement til ”Studenterfestival” og ”Praktik- og Projektdag”. 

Alumner har indblik i begge verdener, både på uddannelsessiden og på virksomhedssiden. Man kan in-
vitere alumnerne tilbage på uddannelsen for at præsentere et indblik i deres verden i en given virk-
somhed som inspiration for de studerende. 
 

 Det foreslås, at uddannelsen udpeger en form for ”salgsperson”, som har til opgave at skabe en per-
sonlig kontakt til virksomhederne og oplyse dem om, hvilke muligheder der foreligger for at samarbej-
de med de studerende. Denne person skal i samarbejde med virksomheden identificere de projektmu-
ligheder, der kan ligge i den enkelte virksomhed, herunder de problemer/udfordringer virksomheden 
med fordel vil kunne hente hjælp til i samarbejdet med en studerende. 

 
 Udarbejde en ”Wall of fame”, herunder f.eks. avisannoncer, som fremhæver de virksomheder, der er 

involveret i studenterprojekter/praktikker mv. (web, brochure, avisannonce). 
 

 Udforme brochure med studenterprojekter (online projekt database). 
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 Engagere foredragsholdere i forbindelse med arrangementer, hvor virksomheder er inviteret, hvor 

emnerne også har interesse for virksomhederne. Emner kunne f.eks. være innovation, iværksætteri 
etc. Et sådant initiativ vil højne virksomhedernes interesse for at deltage i arrangementer arrangeret af 
uddannelsen/studerende. 

 
 Som udadvendt aktivitet kunne man tilbyde virksomheder cirkulær økonomi tjek. 

 

Ad 5: Eventuelt 

Forårets fælles aftagerpanelmøde afholdes torsdag den 18. maj 2017 i tidsrummet kl. 12.00 – 18.00. Møde-
invitation udsendes senere, men reservér gerne allerede nu datoen i kalenderen. Til det fælles aftagerpa-
nelmøde er aftagerpaneler for alle ingeniøruddannelser inviteret. Der vil på dagen være forskellige work-
shops og fælles information samt efterfølgende spisning. 

Næste uddannelsesspecifikke møde i aftagerpanelet for kandidatuddannelsen i miljøteknologi afholdes i 
efteråret 2017. Odense Renovation har tilbudt at lægge lokale til. Dato fastsættes snarest muligt. 

 

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Uddannelsens indhold  

På uddannelsens kommende møde i ud-
dannelsesudvalget vil en styrkelse af ud-

dannelsens juridiske elementer blive 
drøftet. Der vil blive fulgt op på dette ved 

uddannelsens statusmøde. 

Forår 2017  
(evaluering med 

eksterne eksperter) 

Markedsføring og fastholdelse  

Til næste UUV-møde vælges og priorite-
res mellem forslåede tiltag fra Aftagerpa-

nelet. Desuden besluttes en tidplan for 
igangsættelse af tiltag i 2017. 

Januar 2017 
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Nøgletal for uddannelsen: Civilingeniøruddannelsen (kandidat) i  miljøteknologi 

 

Optagets udvikling – antal optagne studerende og deres oprindelse: 

 

 

Figur 1. Antallet af optagende studerende på kandidat i miljøteknologi 
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Nøgletal for uddannelsen: Civilingeniøruddannelsen (kandidat) i  miljøteknologi 

 

Frafald ved slut studie – opgjort i perioden 2012  -> 

 

 

Figur 2. Antal studerende der er faldet fra i alt Figur 3. Antal studerende der er faldet fra i procent af 

 bestand 

 

 

 


	Figur 1. Antallet af optagende studerende på kandidat i miljøteknologi

