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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

Torsdag d. 22. november 2018, kl. 12.30-15.30 

 

Deltagere i mødet: 

Per Diget (Niras),  

Charles Nielsen (TREFOR) 

Nina Detlefsen (Grøn Energi) 

Peer Andersen (Fjernvarme Fyn),  

Jeannette Jørgensen (Energinet.dk), 

Martin Jeppesen (NGF Nature Energy) 

Christian Veje (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 

 

Afbud: Frank Elefsen (Teknologisk Institut), Helle Juhler-Verdoner (Dansk Energi), Per Æbelø (SDU, 
Kvalitetskoordinator), Mette Jessen Schultz (SDU, Ph.d., Center for Energy Informatics) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Christian Veje)  

2. Status for uddannelsen (v / Christian Veje) 

a. Markedsføringspakke 2 

b. ”Hotliste” til internationale samarbejdsuniversiteter 

3. Debat, der kan inspireres af nedenstående punkter (v /alle) 

a. Status for beskæftigelsessituation/dimittend undersøgelse 

b. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen 

c. Ekspertpanel emner 

4. Eventuelt 
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Referat af mødet. 

Ad.1. Christian præsenterer en oversigt over panelets medlemmer. Helle Juhler-Verdoner erstatter 

fremadrettet Peter Kjær Hansen, som ikke har deltaget de sidste par gange. Christian opfordrer panelet til 

at komme med forslag til flere nye medlemmer. Arla nævnes samt datacenter industrien, i forhold til 

sidstnævnte peges på en mulig kontaktperson, Henrik Hansen.  

Ad. 2. Oversigt over Uddannelsesudvalget præsenteres. Der er 2 nye medlemmer fra det 

Samfundsvidenskabelige Fakultet, som repræsenterer uddannelsens fagligheder indenfor økonomi og 

lovgivning.   

Præsentationen af uddannelsens struktur. Nye tiltag i forhold til implementering af programmering i 

uddannelsen allerede fra 1. semester og op gennem uddannelsen. Værktøjer som Powerfactory samt Pyton 

programmering benyttes i uddannelsen, derudover værktøjer til anvendelse af data i forbindelse med 

kurset ’Statistik & Data Analysis’.  

Panelet ønsker at få præsenteret udvalget af valgfag, som består af følgende: Modellering og simulering af 

energi i bygninger, Introduction to Cost-Benefit Analysis, IT- og databeskyttelsesret for ingeniører, 

Ressourceoptimering ved procesintegration, Introdution til automation og SCADA, Engineering for 

Sustainability, Global Sustainability, Signal Analyse, Organization and Management, Introduction to Artificial 

Intelligence, Multivariat Statistik, Klima & Biologi, Aftale- & Entrepriseret, Videregående Energiøkonomi, 

Smart Buildings, Knowlegde Management for Engineers, Statistical Machine Learning, Cross Cultural 

Management, Miljøregulering og samfund. 

Et panelmedlem har forespurgt Energiteknologi studerende, der pt. er i virksomhedsforløb hos 

vedkommende, hvad der eventuelt mangler i deres uddannelse. Svaret var viden omkring GIS systemer. 

Kunne eventuelt tilføjes via valgfagspuljen. Der bliver nævnt at Miljøteknologi har dette i deres 

uddannelsesprogram. 

Christian spørger panelet om deres mening i forhold til at udbyde Project management som valgfag i stedet 

for obligatorisk på uddannelsen. Det er ok med panelet.  

Flere paneldeltager oplever at de studerende ikke har forståelse for afgift-området og opfordrer til at dette 

tilføjes uddannelsen.  

Christian forklarer panelmedlemmerne, at de studerende som pt. er i gang med virksomhedsforløb og 

specialer har haft en noget anden uddannelse end de nye bachelorstuderende. Uddannelsen har udviklet 

sig rigtig meget.  

4.-6. semester på bachelor samt alle kurser på kandidaten udbydes til udenlandske studerende, så 

uddannelsen får tilført et international vinkel.  

Præsentation af ændringer til kandidat stukturen. De samfundsvidenskabelige fag: Videregående 

Energiøkonomi og Aftale- & Entrepriseret er ændret fra obligatoriske fag til valgfag for at kunne optage 

udefra kommende studerende, både danske og udenlandske, som ofte ikke har forudsætninger for at 

deltage i disse to fag. I stedet udbydes et obligatorisk fag, Fault detection and Diagnosis in Engineering 

Systems, som omhandler fejlfinding på fjernvarme systemer og el systemer. 
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Rigtig mange studerende på Energiteknologi ønsker Virksomhedsforløb på 3. semester af kandidaten.  

Ad. 2.a. Markedsføringspakke 2 (MP2). Uddannelsen har fået tilført ekstra midler til øget markedsføring 

grundet faldende optagetal på både bachelor og kandidat.  Optag 2018 var på 26 studerende på bachelor, 

hvilket ikke er økonomisk rentabelt. Uddannelsen ønsker et optag på 35-40 studerende. Via MP2 får vi 

videreudviklet uddannelsens workshop, ’Vild med vind’, som uddannelsens ambassadører præsenterer på 

gymnasier over hele landet. ’Vild med vind’ er TEK’s mest efterspurgte workshop.  

Panelet forslår at der reklameres for workshoppen i bladet Ny Viden eller MLFK, som henvender sig til 

matematik og fysik lærere i gymnasiet og eventuelt at ændre titlen på workshoppen, f.eks. Vild med vind, 

varme & gas. Eventuelt en udvidelse af workshoppen i forhold til kobling mellem El, Varme og gas. Det er 

vigtigt at få solgt budskabet om hele pakken, og ikke kun en faglighed, til kommende studerende. 

Workshoppen skal tilpasses bæredygtighedsmålene i gymnasiet. Projektlederen på uddannelsens 

markedsføringspakke er tidligere gymnasielærer, ergo har vi et indblik fra modtagersiden af workshoppen.  

Et medlem ytrer at det er vigtigt at fokusere mere på gas området, da det har stor fokus på Fyn. Nature 

Energy har udviklet materiale til Gymnasierne for at skabe interesse for området. 

EWII lavede for nyligt et vellykket arrangement for gymnasieklasser fra Fredericia, hvor Energiteknologi 

uddannelsen deltog. Uddannelsen tager gerne ud og deltager i sådanne arrangementer.  

Panelet forslår ligeledes at uddannelsen opsøger Akademiet for Talentfulde unge, som mødes flere gange 

om året.  

Panelet spørger om uddannelsen har undersøgt hvordan optagetallene ser ud for andre uddannelser 

indenfor Energi området. På SDU er der Diplom uddannelse i Elektrisk Energiteknologi, som er noget mere 

teknisk og hands on. Den havde også et faldende optag i år. Derudover er der Miljøteknologi men det er 

kun en kandidat uddannelse. 

Panelet spørger indtil hvordan optaget er gået for de øvrige uddannelser indenfor Energiuddannelsen på 

Aalborg og DTU. Uddannelsen undersøger dette. 

Panelet anbefaler at uddannelsen gør noget på markedsføringsområdet i forhold til kandidat uddannelsen. 

Mette forklarer at SDU allerede gør en del i markedsføring via f.eks. åbent hus arrangementer for både 

bachelor og kandidat men også på de sociale medier. 

Panelet foreslår at markedsføringsmidlerne bruges målrettet på de områder, hvor der fokuseres meget på 

energi, f.eks. stor fokus på grøn omstilling. Christian tvivler på hvorvidt gymnasie elever tænker på grøn 

omstilling, men det kan man måske få dem til.  

Under øvrige markedsføringsprojekter nævnes Studiepraktikken i uge 43, hvor gymnasie elever kommer ind 

på SDU i 2 dage og følger et specielt tilrettelagt forløb. Desværre oplever uddannelsen en lille nedgang i 

tilslutning til dette.  Derudover har vi ”Studerende for en dag”, hvor en gymnasie elev følger en 

ingeniørstuderende i en hel dag.  
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Panelet ytrer at uddannelsen bør overveje at præsentere workshoppen for Naturvidenskabslærere i 9. 

klasse, så uddannelsen allerede møder elever i folkeskolen.  ’Engineer the Future’ laver i forvejen noget 

materiale til Folkeskolen, som uddannelsen måske kunne kobles på.  

Paneldeltager forslår at man på TEK laver et forløb, hvor flere studieretninger går sammen omkring et 

forløb til folkeskoleelever, så disse bliver præsenteret for mange fagligheder på en og samme tid. 

Der er pt i gang sat en proces omkring optagelse af karriere videoer til uddannelsen. Et panelmedlem 

oplyser, at ’Engineer the Future’ har nogle rigtige gode videoer med stor gennemslagskraft, til inspiration. 

Ad. 2.b. Uddannelsen præsenterer en liste over relevante internationale universiteter til udlandsophold for 

Energiteknologi studerende. Affødt af en snak på sidste aftagerpanelmøde. Listen er vedlagt referatet.  

Eventuelt bør der være flere universiteter fra Holland på listen. Et panelmedlem mener at Holland dukker 

op i flere sammenhænge. Fraunhofer, som er en tysk forskningsorganisation, nævnes også. 

Aftagerpanelets medlemmer er enige om at studerende kun bør tage et udlandsophold, hvis det giver 

fagligt mening. Men udlandsophold er ikke en værdi i sig selv. 

Christian fortæller at der er indgået et samarbejde med en international forsker, som kommer til Danmark 

og kører et sommerskolekursus, hvorefter det er planen at nogle studerende tager med forskeren retur og 

tager et forløb hos ham. 

Et panelmedlem fortæller at der ofte kommer delegationer fra Korea eller Mexico for at lære om de danske 

metoder. Dermed bør uddannelsen også kunne tiltrække studerende fra disse lande, som vil ønske at lære 

det samme, når de åbenbart ikke kan tilegne sig denne viden i eget hjemland.  

Ad. 3.a. Uddannelsens officielle dimittend undersøgelse (foretaget af Fakultetet) er vedlagt referatet. 

Derudover har Mette lavet sin egen undersøgelse via LinkedIn, som bekræfter at en meget stor del af 

uddannelsens dimittender får job, blandt andet hos Trefor Varme, Nature Energy, DONG, Energistyrelsen, 

Miljøstyrelsen, Rambøll, Siemens, Hydac, Cleancluster, Fjernvarme Fyn, EWII, Grøn Energi, Energinet, 

Syddansk Universitet osv.  

Panelet spørger ind til om Energiteknologi studerende bliver ansat som Ph.d. studerende. Der er pt. 6 

studerende ansat som Ph.d. Panelet forslår også Erhvervs ph.d. Christian fortæller, at han dagen efter dette 

møde, har en aftale med en virksomhed omkring dette. 

Ad. 3.b. Energiteknologi uddannelsens største konkurrent er Energiplanlægger uddannelsen i Aalborg. 

Panelet opfordrer til at Energiteknologi fokuserer på hvordan den bedst adskiller sig fra Energiplanlægger 

uddannelsen. Differentiering er en meget vigtig faktor. Energiteknologi uddannelsen fokuserer på 

forståelse for Energisystemer samt optimering af Energistyrring.  

Christian fortæller at uddannelsen overvejer at oprette en ny kandidat overbygning – Energy Informatics, 

hvilket kan være med til at skabe en differentiering i forhold til andre universiteter.  

Panelet pointerer vigtigheden af at underviserne på uddannelsen er fuldt opdateret på lovgivning og 

økonomi området, da dette ændrer sig konstant. Der er konstant omstilling i samfundet, f.eks. på 
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afgiftsområdet, Grøn omstilling og paradigme skift, så det er vigtigt at underviserne er ajour med 

udviklingen. Branchen er underlagt benchmarking selvom vi har monopol. Det er vigtigt at de studerende 

opnår viden og forståelse for dette område. De studerende skal også uddannes til selv at kunne holde sig 

opdateret på gældende lovgivning og nyeste viden gennem hele uddannelsen.  

På 2. og 3. semester på bachelor får de studerende redskaber til at kunne lave de relevante økonomiske 

beregninger i forhold til energisystemer. Christian forklarer at der er et rigtig godt underviserteam på disse 

to semestre, herunder Ulrik Møller, som kommer fra Energinet. 

Der bør laves en tilpasning af indhold på 2. semester BA i forhold til semesterprojektet, som foregår i 

samarbejde med Fjernvarme Fyn, som skal til at investere rigtig mange penge i varme pumper.  

Formålet med kandidaten er at opnå nutidig viden på Energi området mens der bygges videre på den 

fundamentale viden fra bacheloren.  

Panelet kunne godt tænke sig at se alle modulbeskrivelser fra uddannelsen. Uddannelsen overvejer 

hvordan vi gør dette smartest. Note til Boscan modulbeskrivelse – EU og vinterpakke. 

Aftagerpanelets ønskede udviklingstiltag for uddannelsen: drejning mod teknisk digitalisering, optimerings- 

og markedsmæssigt. Gas bragt mere frem. Samspil mellem VG og GAS. Olie skal erstattes af noget grønt.  

Christian forslår at der arrangeres et møde mellem Martin Jeppesen fra Nature Energy, Bo Nørregaard 

Jørgensen fra Energicentret samt Henrik Wenzel omkring Gas i uddannelsen. 

Nina Detlefsen anbefaler et kursus til uddannelsens Ph.d.er. Se link: http://eng.au.dk/nyheder-og-

arrangementer/arrangementer/analysis-techniques-for-the-transformation-of-buildings-and-distribution-

networks-to-4th-generation-district-heating/ 

Christian fortæller om uddannelsens nyoprettede sommerkursus: Complex system modelling & simulation 

for intelligent Energy systems. 

Et panelmedlem opfordrer uddannelsen til at indføre en form for evaluering i forhold til virksomhederne i 

forbindelse med Virksomhedsforløb, således at virksomhederne kan give udtryk for, hvorvidt de 

studerende har de rette kompetencer via deres uddannelse i forhold til at være i netop deres virksomhed. 

Ad. 4. Niras Food i Odense efterspørger køleingeniører. Der er en stor generation af køleingeniøren som 

skal på pension indenfor nærmeste fremtid. Så denne ressource kommer til at mangle. Traditionelt 

uddannes køleingeniører fra DTU. Fagligheden ligger ikke i regi af Energiteknologi uddannelsen. 

Forslag til fremtidige møder: Panelet har stadig et ønske om at møde underviser Flemming Nissen, hvilket 

også blev drøftet på sidste møde eller at inddrage en studerende til at fortælle om sine oplevelser med et 

givent forskningsprojekt via enten bachelor eller speciale.  

Mette Jantzen fortæller at Det Tekniske Fakultet har besluttet at rykke det store fælles aftagerpanelmøde 

til afholdelse i efteråret, ergo næste gang i efteråret 2019. Dermed skal de uddannelses specifikke 

aftagerpanelmøder afholdes i foråret.  

Næste aftagerpanelmøde afholdes hos Martin Jeppesen fra Nature Energy i foråret 2020 (Marts). 

http://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/arrangementer/analysis-techniques-for-the-transformation-of-buildings-and-distribution-networks-to-4th-generation-district-heating/
http://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/arrangementer/analysis-techniques-for-the-transformation-of-buildings-and-distribution-networks-to-4th-generation-district-heating/
http://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/arrangementer/analysis-techniques-for-the-transformation-of-buildings-and-distribution-networks-to-4th-generation-district-heating/
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  

Emne  Handling Tidshorisont 

Undersøge optagelsestal for 
Energiuddannelser på Aalborg 

og DTU 
 

   

Gas i uddannelsen 
 

 

Arrangerer et møde mellem 
Martin Jeppesen fra Nature Energy, 

Bo Nørregaard Jørgensen fra 
Energicentret samt Henrik Wenzel 

 

 

Markedsføringspakke/workshop  

Udvidelse af og større 
reklamerefremstød i forhold til 

workshoppen  
 

 

Boscans kursus - Vinterpakken 
og EU  

 

Check modulbeskrivelse for 
internationalt indhold.  

Kontakt til Lars for korrektion hvis 
nødvendigt 

 

Uddannelsens indhold   

Tilpasning af 2. semester BA i forhold til 
semesterprojektet, som foregår i 

samarbejde med Fjernvarme Fyn, der 
skal til at investere rigtig mange penge i 

varme pumper. 
 

 

  


