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Mødets dagsorden 

1. Velkomst og præsentation af deltagere (ca. 10 min.) 

2. Kort opsummering af handleplan fra sidste års møde, Bilag 1 (ca. 15 min.) 

3. Status for uddannelserne samt præsentation af udvalgte nøgletal (ca. 20 min.) 

4. Drøftelse af kandidatuddannelsens profiler: Antal, fagligheder, behov fra afta-
gerne, forslag til nye kurser etc., Bilag 2: Profiloversigt kandidat (ca. 60 min.) 

5. Oplæg fra TEK-Innovation omhandlende virksomhedssamarbejde (ca. 30 min.) 

6. Præsentation af bachelorprojekt, Mehrshad Adili (ca. 15 min.) 

7. Eventuelt 

Referat 
Emne: Aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og bacheloruddannel-

sen i kemi og bioteknologi samt kandidatuddannelsen i kemi 
 
Dato og tidspunkt: 

 
7. februar 2018, kl. 10.00 – 14.00 

 
Sted: 

 
Det Tekniske Fakultet (mødelokale Tesla) 

 
Deltagere: 

 
Lars Brodersen Holm (Nature Energy), Elisabeth Villumsen 
(Novozymes), Lene Pedersen (SDU, Lektor, Uddannelses-
koordinator), Knud V. Christensen (SDU, Lektor), Shuang 
Ma Andersen (SDU, Lektor), Lone Søvad Madsen (SDU, 
TEK-Innovation), Mehrshad Adili (SDU, Studerende), Mette 
Pedersen (SDU, Institutsekretær) 
 

Afbud fra: Martin Skov Skjøth-Rasmussen (Haldor Topsøe A/S), Sa-
bine Meng Jensen (Eurofins A/S), Hanne Tolderlund Ras-
mussen (BioMar A/S), Massimiliano Errico (SDU, Lektor, Ud-
dannelseskoordinator) 
 

Mødeleder: 
 
Referent: 

Lene Pedersen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator) 
 
Mette Pedersen (SDU, Institutsekretær) 

  



 

 Side 2 

Referat af mødet 

Ad 1: Velkomst og præsentation af deltagere 

Lene bød velkommen til mødet efterfulgt af en kort præsentationsrunde. 

 

Ad 2: Kort opsummering af handleplan fra sidste års møde (bilag 1) 

 Tiltrække studerende til kandidat udover egen fødekæde 

• I august 2018 udbydes et sommerkursus (øvelseskursus i enhedsope-
rationer) i forsøget på at tiltrække full-degree internationale studerende. 
Det er tanken at tiltrække udefrakommende bachelorer til kurset, som 
således får mulighed for at stifte bekendtskab med SDU, både fagligt 
og socialt, og dermed potentielt vælger at vende tilbage for at påbe-
gynde kandidatuddannelsen. 

• Der arbejdes fortsat med at synliggøre uddannelsen via website samt 
ved repræsentation i udlandet, f.eks. når instituttets medarbejdere del-
tager i internationale konferencer. 

- Aftager spurgte ind til, hvorvidt man har kendskab til, f.eks. fra 
udlandet, om de pågældende initiativer afføder større søgning 
til kandidatuddannelsen. Uddannelsen ligger ikke inde med 
konkrete tal herfor, men oplyser, at søgningen pt. og de senere 
år generelt er lav, hvorfor der fortsat er øget fokus på dette 
emne. 

- Generelt drøftedes vigtigheden af, at dimittender fra uddannel-
sen behersker dansk. Aftagere understregede, at det fortsat 
har stor betydning, idet kommunikationssproget i mange dan-
ske virksomheder er dansk, selvom der er tale om virksomhe-
der med stor international berøringsflade. Samtidig er der en 
erkendelse af, at det på sigt kan blive svært at opretholde 
denne forudsætning, grundet vanskeligheder med at tiltrække 
medarbejdere. Bekymringen går fortsat på, at der ikke uddan-
nes nok ingeniører set i forhold til fremtidig efterspørgsel. 

- Lone Søvad Madsen, TEK-Innovation, orienterede om gæl-
dende talentprogrammer, som SDU tilbyder til full-degree stu-
derende. Talentprogrammet er et tilbud til studerende med det 
formål at klargøre dem til at blive i Danmark efter endt uddan-
nelse. Programmet indbefatter bl.a. sprogundervisning. Det 
kan være vanskeligt for udenlandske studerende at opnå til-
strækkeligt sprogkundskab på kun 2 år, særligt når studiemil-
jøet for manges vedkommende er meget internationalt. Talent-
programmet er især interessant på ingeniørområdet, da efter-
spørgslen efter ingeniører er massiv. 
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• Det forudses, at den nystartede diplomingeniøruddannelse i Kalund-
borg vil tilføre studerende til kandidatuddannelsen. Uddannelsen er 
startet i 2017, hvorfor det endelige resultat heraf først vil vise sig tidligst 
i 2020. 

 Identificere gode samarbejdspartnere i forhold til øget indsats omkring internationa-
lisering af uddannelsen 

• Det overordnede mål er, at halvdelen af de studerende tager et seme-
sters ophold i udlandet. Bacheloruddannelsen er langt fra målet, men 
der arbejdes på at orientere om de universiteter, vi gerne vil udveksle 
med. 

 Finde aktiviteter for ”Elitestuderende” 

• Det er senest indført, at ikke-pointgivende indsatser (extra-currikulære 
aktiviteter) kan tilføjes på en studerendes diplom således, at ekstra ind-
sats ”honoreres”. Desuden er det blevet muligt at tildele en særlig ud-
mærkelse for helt særlige præstationer.  2 studerende på TEK har i år 
opnået denne udmærkelse. 

• Gode studerende anvendes 
- Som instruktorer 
- Som hjælp til forskningsprojekter 
- I forbindelse med kommercielle aktiviteter 

• Mulighed for valg af ”individuelle studieaktiviteter”, som kan give den 
enkelte studerende en øget fleksibilitet. Aktiviteten erstatter et kursus, 
typisk 5 ECTS, og den studerende får mulighed for at præsentere re-
sultaterne, f.eks. via posters og ved inddragelse i relevante konferen-
cer. Inddragelse i konferencer er meget eftertragtet og udbytterigt og 
imødekommes i det omfang, økonomien tillader det. 

• 4+4 ordningen er en mulighed for et fåtal studerende. 4+4 ordningen 
består i, at den studerende efter 1 år på kandidatuddannelsen, påbe-
gynder Ph.d. uddannelsen og dermed får sin kandidateksamen under 
sin Ph.d. ansættelse. Instituttet har pt. 4 ansatte på ordningen. 

• Ideen om tildeling af VIP-mentorer er ikke implementeret, idet behovet 
ikke for nuværende anses som værende betydeligt. 

 Indsats i forhold til ”generelle IT-færdigheder” (dimittendundersøgelsen) 

• Der er afholdt 2 x 4 timers intro til Excel for 1. semester i efterår 2017.  
Dette følges op med yderligere aktiviteter på 2. og 3. semester. 

- Aftager bekræfter, at Excel er helt væsentlig, idet der ofte ikke 
indkøbes dyre licenser til andre tilsvarende programmer. Det 
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er således i erhvervslivet ilde set, hvis basale Excel-kompeten-
cer mangler. 

- Lene tilføjede, at der på matematik (1. semester) regnes i hån-
den for netop at træne de studerendes basale færdigheder og 
at denne beslutning er ganske velovervejet. 

 

Ad 3: Status for uddannelserne samt præsentation af udvalgte nøgletal 

Lene gennemgik kort nøgletal for uddannelserne, herunder optag, frafald og antal dimit-
tender.  

Især bemærkedes niveauet for frafald på diplomingeniør, hvilket primært begrundes i 
studieskift, de faglige krav, arbejdet i projektgrupper og socialiseringsproblematikker. Ud-
dannelsen er opmærksom på disse elementer.  

• Der er bl.a. sat øget fokus på uddannelsesafklaring og forventningsafstemning i for-
bindelse med afholdelse af ”kvote 2 samtaler”, hvor potentielle ansøgere vurderes 
via interviews. 

• Der er ansat lønnede mentorer (1 mentor pr. 18 studerende) i forbindelse med stu-
diestart 2018. Mentorerne klædes på til opgaven via kurser og hele processen om-
kring studiestart er blevet mere strømlinet. Mentorerne holder kontakt med de stu-
derende gennem hele 1. semester. 

 I 2016 og 2017 er der tilbudt et ”brush-up” i matematik og kemi forud for semester-
start. Ca. ¼ af optaget har benyttet sig af dette tilbud, hvilket tydeligt har afspejlet 
sig i deres karakterer. Det er målet, at en højere andel af optaget fremadrettet følger 
kurset. 

 
Der ses en overvægt i tilstrømningen til diplomingeniøruddannelsen sammenlignet med 
civilingeniøruddannelsen, hvilket bekræfter det fortsatte behov for denne uddannelse. 

Reglerne omkring gennemførselstid er skærpet således, at der nu på kandidatuddannel-
sen kun tillades en forsinkelse på maksimalt 6 måneder. Såfremt dette ikke overholdes, 
vil det kunne resultere i, at den studerende udmeldes fra uddannelsen 

 

Ad 4: Drøftelse af kandidatuddannelsens profiler: Antal, fagligheder, behov fra 
aftagerne, forslag til nye kurser etc. (bilag 2) 

Lene gennemgik kort de nuværende 4 profiler på kandidatuddannelsen: 

1. Bioteknologi og bioraffinering 
2. Kemiteknik 
3. Funktionelle materialer 
4. Miljøeffektiv teknologi 
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Fordeling af kurser: 

- 6 obligatoriske kurser (30 ECTS) 
- Fagprofilkurser (30 ECTS) 
- Speciale (30 el. 40 ECTS) 
- Valgfrie kurser 

Profilen ”Funktionelle materialer” har et meget lavt årligt optag, men opretholdes da en 
del af kurserne har en stor søgning af studerende fra Det Naturvidenskabelig Fakultet. 

Kommentarer / bemærkninger fra aftager: 

- Aftager bemærkede, at der er en god, bred dækning på profilen ”Bioteknologi og 
bioraffinering”, hvor også biogasdelen fylder. Det forudses, at der fremadrettet vil 
være mere fokus på og behov for enhedsoperationer. 

- Uddannelsen opfordres til, at overveje området ”Computional Fluid Dynamics”, her-
under hvorledes væsker opfører sig i rør. Faget har tidligere været en del af kandi-
datudbuddet, men er fjernet på grund af manglende ressourcer. Uddannelsen vil 
vurdere om det er muligt at tilbyde faget igen. 

- Der ses ikke nødvendigvis behov for, at uddannelsen udbyder hele 4 profiler. Dog 
er det en styrke, at der tilbydes flere specialiseringer. Det foreslås, at kurset i Multi-
variate Data Analysis gøres mere relevant i forhold til anvendelser i spektroskopi og 
billedanalyse. 

- Kvalitetssikringskursus bør fastholdes som en mulighed for kandidatstuderende, da 
det er relevant for disse. 

 

Ad 5: Oplæg fra TEK-Innovation omhandlende virksomhedssamarbejde 

Lone præsenterede kort TEK-Innovations fokusområder, herunder potentielle samar-
bejdsmuligheder (præsentation er vedhæftet). 
 
Et særligt indsatsområde fra TEK-Innovation er: Praktik- og Projektdag, hvor virksomhe-
der og ingeniørstuderende har mulighed for at møde hinanden til en snak om studiejob, 
praktik- eller projektsamarbejde.  
 
Næste arrangement afholdes den 3. maj 2018, kl. 12.00 – 15.30. Se invitation her: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/tekinnovation 
 
Kontakt innovationskonsulent Lone Søvad Madsen på: 
Email: lsma@tek.sdu.dk 
Telefon: 65509644 / 21379061 

 

 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/tekinnovation
mailto:lsma@tek.sdu.dk
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Ad 6: Præsentation af bachelorprojekt, Mehrshad Adili 

Mehrshad præsenterede sit projekt med titlen: 
"Quantification of artimisinin, cumarin and flavonoids in Artimisia annua"  

 

Ad 7: Eventuelt 

Årligt fælles aftagerpanelmøde 
Forårets fælles aftagerpanelmøde afholdes onsdag den 18. april 2018 på SDU (Audito-
rium U100) i tidsrummet 14.00 – 20.00. 

Yderligere information om arrangementet udsendes fra fakultetsledelsen senere, men 
reservér allerede nu gerne kalenderen. Til det fælles aftagerpanelmøde er aftagerpane-
ler for alle ingeniøruddannelser inviteret. 

Næste møde aftagerpanelet: 
Næste møde afholdes i november 2018. ”Doodle” udsendes snarest med henblik på 
fastlæggelse af dato.  

Giv gerne besked til Mette Pedersen, meped@kbm.sdu.dk såfremt jeres virksomhed 
ønsker at lægge lokaler til mødet. Alternativt afholdes mødet på SDU. 

 

Handlingsplan: 

Emne  Handling Status 

Øget markedsføring 
af kandidatuddannelsen 

 

• Finde gode internationale universiteter, 
der har potentielle studerende til kandi-
dat 

• Udbygning og optimering af websider 
• Undersøge muligheder for at etablere 

vinteroptag 

2018/2019 

Øget fokus på 
anvendelsen af Excel 

 
• Fortsætte aktiviteter med træning i Excel 

på 2. semester 
2018 

Udbud af kurser  
på kandidat 

 

• Mulighederne for at oprette et kursus i 
Computional Fluid Dynamics undersø-
ges 

• Kurset i Multivariate Data Analysis revur-
deres med henblik på at gøre det  
mere anvendelsesorienteret. 

Foråret 2018 

 

mailto:meped@kbm.sdu.dk

