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Referat: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design 
Dato:  Torsdag d. 16. november 2017 

Tidspunkt: Kl. 12.30-15.00 

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M  

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

Indgang/lokale/sal: Indgang T, mødelokale Tesla, 2. sal 

Inviterede til mødet var: Søren Hesseldahl, Danfoss (SH), Mads G. Pallesen, Alusteel (MGP), Ole 
Geisler, Interacoustics – repræsenteret denne gang ved Brian René Nielsen, Interacoustics (BRN), 
Klaus Kaack Peulicke, Micro Matic, Erik Hansen, Lego, Velux, Anders Jensen (AJ) og Helle Gad (HG), 
SDU, TEK ITI samt Per Æbelø, SDU, TEK U&K 
 
Der var afbud fra: Erik Hansen, Lego og Per Æbelø, SDU, TEK U & K 

Mødeleder: Anders Jensen (SDU, uddannelseskoordinator og vicesektionsleder IDE – Innovation and Design 
Engineering) 

Referent: Helle Gad (SDU, specialkonsulent, uddannelsesadministrator) 

_________________________ 

Dagsorden 

1. Velkomst (v/ Anders Jensen) 
2. Studenterpræsentation ved 3 afgangsprojekt studerende (7. semester) 
3. Status for uddannelsen (v/ Anders Jensen) 
4. Debat – spørgsmål til inspiration: (v/ alle) 

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 
b. Status for beskæftigelsessituation 
c. Virksomhedssamarbejde med henblik på tættere tilknytning i projektarbejdet 
d. Andet 

5. Eventuelt 

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

 

http://www.sdu.dk/uddannelse/diplomingenioer/integreret_design
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Ad 1: Velkomst 

AJ bød velkommen til det andet møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i Integreret 
Design. Micro Matic var ny virksomhed i aftagerpanelet og blev ligeledes hilst velkommen til 
panelet. Virksomhederne præsenterede sig hver især, også i forhold til deres tilknytningsforhold til 
SDU med ansatte ID’er, praktikanter og andet virksomhedssamarbejde. 

 

Ad 2: Studenterpræsentation 

2 afgangsprojektstuderende på Integreret Design præsenterede deres igangværende arbejde, hvor 
de samarbejder med Juliana om et drivhuskoncept til altaner, både med præsentation af en fysisk 
model, men også med fremvisning af arbejdsplaner og –modeller, hvilket gav anledning til mange 
gode spørgsmål og drøftelser i panelet. 

 

Ad 3: Status for uddannelsen 

AJ orienterede først om sektionsopdelingen på det tekniske fakultet generelt og om IDE sektionen 
specifikt. 

AJ og HG gjorde rede for uddannelsens optagelsestal, hvor der til efterårets studiestart har været 
et stort optag på 66 studerende. En oversigt med uddannelsens nøgletal var omdelt til panelet, og 
heraf fremgik det, at frafaldet for forrige års optag havde været ekstraordinært stort, hvilken 
uddannelsen så som en enlig svale sammenlignet med både tidligere år og også i forhold til 
forventningen til det aktuelle optag, hvor der indtil videre kun har været et par stykker, der er 
stoppet. 

Der blev spurgt ind til (SH), hvorfor optaget ikke blev større, om der var begrænsning på, eller man 
kunne optage det dobbelte for eksempel? Hertil svarede AJ, at begrænsningen på 60 studerende 
pr. optag (plus overbooking til at dække ind for eventuelt frafald) fandtes passende i forhold til 
kapacitet og til rådighed havende underviserkræfter og ressourcer, og at holdningen på ID også er, 
at det fungerer bedre med mindre hold (60 eller færre), da de studerende ofte er pressede med 
start på en universitetsuddannelse, nye boligforhold, studiejob osv. Det er vigtigt, at vi er tæt på 
de studerende i løbet af deres studie, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder, så de kan få hurtig 
vejledning.  

 

 

Ad 4: Debat: 
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Følgende emner blev endvidere drøftet: 

→ Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov: AJ spurgte ind 
til, hvad der var behov for i virksomhederne i forhold til, hvad en ID’er skal kunne, og det 
gav anledning til drøftelser af, om det var generalister eller specialister, der var behov for, 
og her var der både for og imod, men enighed om, at det var generalister, der blev 
uddannet. SH efterspurgte et digitalt produkt, og det blev drøftet, at mekanik 
styrkebelastning kunne erstattes af noget digitalt/3-D tegninger – simple digitale værktøjer 
til at udfærdige produkter i det virtuelle rum, så man måske i uddannelsen toner det 
mekaniske lidt ned – digitale værktøjer, der er nemme at anvende og ikke kræver IT-
programmører, så man imødekommer fremtidens markedskrav. KKP anførte også, at der 
bør være fokus på service engineering. Det tager uddannelsen med videre i 
uddannelsesplanlægningen og –udviklingen, og AJ kunne bekræfte, at dette arbejdes der 
allerede med på den beslægtede uddannelse PDI (Product Development and Innovation). 
Det blev også nævnt med eksempel til studenterpræsentationen af Juliana samarbejdet, at 
her kunne de studerende med fordel have inddraget et digitalt værktøj også og via en app 
vist projektet/produktet (SH). RBN fortalte lidt om firmaets arbejde med høretest, hvor en 
uddannet designingeniør (ID’er) er særlig god til at indgå i og løse de opgaver, de har i den 
forbindelse pga. de kreative egenskaber, en ID’er typisk besidder. Vigtigt at de studerende i 
deres uddannelse får forståelse for byggesten og betragter produktet/produktudviklingen 
som byggeklodser, der arbejdes med i et system. MGP spurgte ind til, om de studerende 
kunne tage fag andre steder i DK, hvor AJ og HG kunne bekræfte, at det er der en helt fast 
procedure for, at det er man velvillig over for – ansøgninger herom behandles i 
studienævnet efter indstilling fra uddannelsen, så det sikres, at de fag, man ønsker at tage 
passer ind i uddannelsen. Uddannelsen tager inputs med videre i udviklingen af 
uddannelsen, men AJ anførte også, at der er en vis træghed i uddannelsesudvikling pga. 
mangel på kvalificerede undervisere/nye medarbejdere. 

→ Status for Beskæftigelsessituationen og virksomhedssamarbejde: AJ gjorde rede for, at alle 
ID dimittenderne fra 2017 er kommet i arbejde. Allerede fra 2. semester arbejder ID 
studerende med projekter relateret til virksomhedssamarbejde, så de studerende på et 
tidligt stadie i deres uddannelse bliver tilknyttet virksomheder. AJ opfordrede også 
panelets medlemmer til at sprede i deres netværk, at der er mulighed for 
virksomhedssamarbejde i den forbindelse. Ligeledes blev PP-dagene drøftet, hvor TEK nu 
arrangerer en sådan Projekt- og Praktikdag, hvor virksomheder og studerende mødes, 2 
gange om året, både om foråret og om efteråret. I forhold til ID-studerende, der skal i 
praktik i foråret, vil især forårets praktikdag være meget besøgt. HG kunne orientere om, at 
de studerende får skemafri, og at de alle opfordres til at deltage i dagene, og alle var enige 
i, at det er et godt forum til udveksling af samarbejdsmuligheder. 

→ Virksomhedssamarbejde – praktikforløb: SH efterspurgte en mere direkte samarbejdsform i 
forhold til at matche praktikanter med virksomhederne. Det kunne være en digital 
platform, hvor virksomhederne beskriver kort, hvad de beskæftiger sig med og angiver 
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ønskerne til de kommende praktikanter og de mulige praktikfelter for at opnå det bedste 
match. SH stiller sig gerne til rådighed som kontaktperson fra Danfoss for at optimere 
processen. KKP mener også, det vil være optimalt, hvis virksomhederne over for 
praktikansøgerne kunne angive, hvad der er brug for af kompetencer. 

→ Markedsføring 
MGP spørger ind til, hvordan der reklameres for uddannelsen for at tiltrække nye 
studerende, og AJ og HG orienterede om brobygningstiltagene med studerende for en dag 
og studiepraktikken i uge 43, hvor 3.G-erne fra de gymnasiale uddannelser får mulighed for 
at prøve uddannelsen af i et par dage. Endvidere orienterede AJ om åbent Hus 
arrangementet i februar, hvor ambassadører i form af igangværende studerende på 
uddannelsen, mentorer og undervisere/UK’er er tilstede til at afklare spørgsmål på stedet. 

→ Udlandsophold: Uddannelsen kunne oplyse, at der for 2. år i træk er stor interesse blandt 
5. semester studerende for at tage et semester af deres diplomingeniøruddannelse i 
udlandet. Her i efteråret 2017 sender TEK mere end halvdelen af en ID årgang til udlandet 
på et partneruniversitet i et halvt år for at tage ingeniørfaglige ID fag svarende til 1 
semester. Panelet var enig i, at et semester i udlandet styrker de studerende både fagligt 
og personligt, især når der er tale om et længere ophold, hvor den studerende bor derude 
og bliver en del af et internationalt miljø (SH). Men bare det at modnes gennem et 
sabbatår eller et sabbatsemester i Danmark kan også være værdifuldt (MGP). 

 

Ad. 5: Eventuelt 

HG orienterede om, at de næste møder for aftagerpanelets medlemmer i 2018 bliver først et 
fælles seminar afholdt af fakultetet d. 18. april for samtlige panels medlemmer af alle TEKs 
aftagerpaneler og dernæst et møde specifikt for diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design, 
som afholdes igen næste efterår (2018). 

Mødet sluttede kl. 15. 
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Beskrivelse/handling Tidshorisont 

Frafald/fastholdelse: 
  

Uddannelsen har oplevet et usædvanligt 
højt frafald efter 1. årsprøven på 2016-
optaget sammenlignet med tidligere år. 

Dette opfattes som en enlig svale, 
selvom uddannelsen er opmærksomme 
på at mindske frafaldet og fastholde de 

studerende. Samtidig intensiveret 
mentor/UA fokus og opfølgning på 

studerende fra 2017-optaget, der viser 
tegn på at ”falde ud”. 

2017- 

Virksomhedssamarbejde: 
Udbygning af 

virksomhedssamarbejde 
 

Uddannelsen vil fortsat sætte fokus på 
og yderligere fremhæve vigtigheden af 
intensiveret virksomhedssamarbejde. 

Uddannelsen opfordres til ny procedure 
at matche praktikanter med 

virksomhederne. Uddannelsen går 
videre med det til rette instans 

(fakultet/TEK innovation) 

2017- 

Udvikling af uddannelsen  
Det påtænkes, at arbejde videre med 

digital tools i uddannelse evt. med fokus 
på service engineering 

2018- 

Udvidelse af aftagerpanelet   

Der arbejdes p.t. med at udvide panelet 
med yderligere 3 virksomheder, hvoraf 

de 2 allerede har givet tilsagn om at 
indgå i panelet  

2017- 

 


