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Referat: Møde i aftagerpanelet for 
diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik samt 
kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik, profilen 
Maskindesign 

Dato:  Torsdag d.  22. november 2018 

Tidspunkt:  Kl. 12-15.00 

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55,  5230 Odense M  

Bygning/indgang/lok.: TEK-bygning 42, indgang T,  mødelokale Ellehammer, 2.  sal 

Inviteret til mødet er: Mads Erik Mathiesen (MEM)(R&D A/S), Anton Birkholm Andersen (ABA) (Haarslev 
Industries A/S), Jan Vestergaard Madsen (JVM) (Kverneland Group), Kasper Steen Andersen (Dinex A/S), 
Carsten Knudsen Pedersen (MAN Diesel & Turbo), Jytte Jyrkinewsky (JJ) (OMT Odense), Anders Bundsgaard 
Andersen (AB (Odico), Dorte Smedegaard Schmidt (DSS) (SDU, lektor, uddannelseskoordinator 
Maskinteknik, sektionsleder Mechanical Engineering), Sine Leergaard Wiggers (SLW) (SDU, lektor, 
uddannelseskoordinator CK, Mechanical Engineering, Helle Gad (HG) (SDU, specialkonsulent, 
uddannelsesadministrator), Niels Dyring (SDU, lektor, Mechanical Engineering), Per Æbelø (SDU, 
specialkonsulent, kvalitetskoordinator) 

Mødeleder:  Dorte Smedegaard Schmidt 

Referent:  Helle Gad 

Afbud: Carsten Knudsen Pedersen, MAN og Kasper Steen Andersen, Dinex samt Niels Dyring og Per 
Æbelø, SDU 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Dorte Smedegaard Schmidt  

2. Bordet rundt – nyt fra virksomhederne 

3. Status for uddannelserne med bl.a. seneste nøgletal og resultaterne af de seneste 

dimittendundersøgelser v/ Dorte Smedegaard Schmidt og Sine Leergaard Wiggers 

4. Tema: Bud på jobopslag til ansættelse af maskiningeniører med 0-2 års erfaring, samt 

virksomhedernes bud på krav til at ansætte fremtidens maskiningeniører om 5 og 10 år (både 

diplomingeniør og kandidat) 

• Drøftelse af input fra virksomhederne 

5. Eventuelt 
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Ad 1: Velkomst ((v/ Dorte Smedegaard Schmidt) 

DSS bød velkommen til det fjerde møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i 
Maskinteknik/civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik, profilen Maskindesign. 

Ad 2: Bordet rundt – nyt fra virksomhederne 

Virksomhederne fortalte om, hvad der rører sig derude lige nu – hvad de arbejder med, 
producerer, kommende projekter og konkrete samarbejder med SDU. Odico er ny virksomhed i 
aftagerpanelet, og AB fortalte om sin baggrund som både flymekaniker og maskiningeniør og 
nuværende medejerskab og engagement i robotvirksomheden Odico. Dette gav anledning til, at 
også de øvrige virksomhedsrepræsentanter kom ind på deres maskiningeniørbaggrunde fra 
forskellige universiteter. 

De øvrige virksomheder fortalte også om deres tilknytning til uddannelsen og andre af SDU’s 
ingeniøruddannelser i form af projektsamarbejder og praktikanter, hvor JVM fortalte, at normalen 
var 3-4 praktikanter om året, hvor de også jævnligt har nogle om efteråret, selvom hovedvægten 
er på foråret. Det samme gjorde sig gældende hos R & D. 

Ad 3: Status for uddannelserne (v/ Dorte Smedegaard Schmidt og Sine Leergaard Wiggers) 

DSS præsenterede uddannelsen (Maskinteknik) og gjorde rede for uddannelsens nøgletal, hvor det 
med glæde kunne konstateres, at frafaldstallet for andet år i træk holder sig på tilfredsstillende 13 
% efter 1. år mod et landsgennemsnit på 18 % og et fakultetsgennemsnit på det Tekniske fakultet 
på 20 %. Optaget i 2017 var nede på 45 optagne studerende, men i 2018 blev 74 tilbudt en plads. 
70 studerende startede d. 1.9.2018, og det aktuelle tal er på 66 studerende. Gennemførselstiden 
ligger på tilfredsstillende plus 2,1 md., hvor det blev angivet til minus 0,6 mdr. for hele fakultetet, 
og AB spurgte ind til, hvordan dette minus fremkom. DSS kunne forklare, at der højst sandsynligt 
var tale om et teknisk tal, der ikke modsvarede reelle komprimerede studieforløb, men snarere var 
udtryk for, at der af og til bliver overflyttet studerende fra andre, lignende uddannelser, der får 
merit for hele første studieår eller mere. 

DSS orienterede også om internationaliseringsaspektet, hvor de studerende på 5. semester får 
mulighed for at tage et semester i udlandet. Her har mere end halvdelen af en årgang valgt at tage 
ud oversøisk eller i Europa, 23 ud af 41 på årgangen, hvilket er meget glædeligt, at de studerende 
tager imod de muligheder, det giver dem. 

DSS orienterede også om dronecenteret i Beldringe Lufthavn og om sektionens aktiviteter derude. 
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DSS gennemgik dimittendundersøgelsen 2018, der dækker over årgangene 2015-2017. Dette gav 
anledning til at drøfte forskellen mellem, hvad de studerende synes, de har opnået af 
kompetencer i løbet af uddannelsen og hvad, de studerende synes, de har brug for, når de 
kommer ud i deres første jobs. Her blev juridisk viden drøftet, da de studerende melder ind, at de 
mangler kompetencer i det og har brug for kompetencer i det, når de kommer ud. Endvidere 
angiver de studerende, at de ikke får så meget projektledelse, som de kunne have brug for ude i 
virksomhederne. DSS kunne belyse, at der på uddannelsen er mere fokus på projektstyring frem 
for projektledelse, at det er tidsplanlægningsværktøjer og samarbejde i projekterne, der er i fokus. 
Der blev spurgt ind til, om de kan vælge projektledelses fag, og det blev bekræftet, at det i 
valgfagspuljen er muligt at vælge projektledelsesfag, bl.a. project management på 5. semester. 
(Endvidere ses det, at nogle af dem, der tager ud på deres 5. semester også vælger 
projektledelsesfag der.) 

SLW orienterede om kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik med fokus på maskindesign 
profilen og om nøgletallene, herunder frafald og optag, hvor der traditionen tro er et lidt højt 
frafald på uddannelsen grundet jobtilbud til vores diplomingeniørdimittender. Optaget i 2018 var 
relativt stort i forhold til tidligere år, hvor 28 blev optaget, og de 24 af dem er stadig aktive. Der 
blev spurgt ind til, hvor de studerende kommer fra, om det er diplomingeniøruddannelser eller 
bacheloruddannelser, hvor svaret var, at det store flertal kommer fra egne uddannelser, de to 
profiler i uddannelse, Bygningsteknik og Maskinteknik, som begge er diplomingeniøruddannelser, 
der er adgangsgivende til kandidaten. Det samme er lignende bacheloruddannelser i DK eller i 
norden, og traditionelt kommer der et par ansøgninger udefra til uddannelsen. SLW kunne også 
orientere om, at der vil komme en 3+2 bachelor og kandidat i Bygningsteknik om et par år, hvilket 
sikkert også vil have indflydelse på kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik, da det aktuelle og 
det kommende optag er præget af flest fra Bygningsteknik (op mod 2 tredjedele). Det nye optag 
tæller foreløbigt 22 optagne studerende med mulighed for flere ansøgere, når 2. runde åbner op i 
december, hvoraf kun 7 af de 22 kommer med en baggrund i Maskinteknik. 

SLW orienterede endvidere om de ændringer, der var sket på uddannelsen i Maskindesign profilen 
både i obligatorisk/profilerende fag og i valgfag.  

Endvidere orienterede Sine om afholdte møder med udvalget af eksterne eksperter, som er en del 
af SDU’s kvalitetspolitik, hvor eksterne eksperter, der har kendskab til lignende uddannelser, 
deltager i undersøgelse af uddannelsens indhold, rammer osv., med et særligt fokus eller med et 
mere generelt sigte. Udvalget udarbejder en SWOT på baggrund af arbejdet og møderne, og 
uddannelsen vil arbejde videre hermed, både konkret på uddannelsen og på statusmøder med 
fakultetsledelsen. 
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Endelig gennemgik SLW dimittendundersøgelsen 2018, der omhandler dimittender fra CK-
uddannelsen i 2015-17. Her var problematikken lidt den samme som ved Maskiningeniørerne, at 
der blev efterspurgt mere juridisk viden, både på uddannelsen og efterfølgende i de første jobs. 
HG kunne supplere med, at de dimittender, der kommer med en bygningsteknisk baggrund har 
haft jura på deres basisuddannelse, hvor Entrepriseret er et obligatorisk fag på 5 ECTS, men dette 
følges ikke op på kandidatuddannelsen, hvilket gav anledning til drøftelser af, hvor meget jura, 
dimittenderne havde brug for i deres grunduddannelse. 

Ad 4: Tema – Bud på jobopslag til ansættelse af maskiningeniører med 0-2 års erfaring 

DSS lagde op til drøftelser om maskiningeniørprofilen ud fra temaet med virksomhedernes bud på 

jobopslag til ansættelse af maskiningeniører med 0-2 års erfaring, samt virksomhedernes bud på krav til at 

ansætte fremtidens maskiningeniører om 5 og 10 år (både diplomingeniør og kandidat). 

JWM anførte, at kernekendskaber vægtes højt. Basis materialelære er en forudsætning. Dette gav 

anledning til drøftelser, om beregninger nu og i fremtiden sker ude af huset, hvor den generelle holdning 

var, at det vil i stigende grad blive henlagt til Indien, Kina og lign. og MEM anførte, at beregninger på nye 

projekter stadig primært vil foregå i eget regi hos dem. 

JWM nævnte alsidighed som vigtige krav – en rummelig forståelse – skal både kunne beregne basisting og 

bygge på viden. AB: De skal kunne beregne på andet end stål – det var der enighed om, at de skal kunne 

beregne på meget forskelligt. DSS anførte, at programmer også er en del af projekterne på studiet. 

MEM anførte, at systemforståelse og evnen til at arbejde tværfagligt er vigtige egenskaber hos 

dimittenderne. 

JJ: De skal have basal viden og forståelse for, hvor de skaffer sig viden – resten skal de oplæres i, og det er 

virksomhedernes opgave. 

Digitalisering og visualisering blev drøftet, 3D versus 2D, hvad kræves der i de forskellige situationer og 

hvordan i fremtiden? Præsentationen er vigtigst i udlandet, hvor der er endnu er størst fokus på det 

tekniske i DK (MEM). 

AB: Bruger altid virtuel 3D præsentation, men der er brug for faglærte ingeniører, der kan gå ned i detaljen. 

MEM: Opfordrer til kreativitet omkring formatet i præsentationen. 

JWM nævnte designingeniører som rigtig gode til at visualisere, hvor maskiningeniører måske ikke har 

deres spidskompetencer der – de er så præcise. 
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DSS omdelte et forslag, der var blevet udfærdiget på uddannelsen med uddannelsens (undervisernes) bud 

på en uopfordret ansøgning om 5-10 år fra en maskiningeniør dimittend fra SDU. Det var interessant, at det 

viste sig, at der var ret stort sammenfald mellem de kompetencer, der blev angivet i buddet på en 

uopfordret ansøgning fra SDU og de bud, virksomhederne allerede havde givet ovenfor i drøftelserne. JJ 

konkluderede også, at SDU matcher virksomhedernes bud. Der er dog også brug for helt almindelige 

klassiske maskiningeniører for størstedelen og så nogle hardcore civilingeniørberegnere, for en mindre del 

(ABA). 

Udviklingen går dog mod skræddersyede, unikke løsninger, der samtidig er prisbillige (AB+JWM). 

Der blev spurgt ind til de studerendes baggrund som faglærte og muligheder for at tage 
værkstedskurser, og DSS fortalte, at visse håndværksuddannelser, hvor drejning og fræsning 
indgår, samt HTX, Maskin A-linjen giver de studerende merit for 2 af værkstedskurserne, som 
ellers bliver tilkøbt til de studerende på SDE. Det blev drøftet, at det var vigtigt med praksis og 
laboratorieforsøg (JWM). Og vigtigt at kunne arbejde med materialer. DSS nævnte faget M-COM 
med tilknyttet kompositlaboratorium, hvor der arbejdes med kompositmaterialer og 
produktionsmetoder, og der var interesse for blandt virksomhederne, at gøre dette fag til et 
obligatorisk fag på uddannelsen. Endvidere var ABA meget tilfreds med, at Fluid Mekanik nu var 
blevet et obligatorisk fag, så dimittenderne fik mere af det. 

Der blev spurgt ind til de studerendes muligheder for fri adgang til laboratorierne, open lab, (AB), 
og DSS kunne fortælle, at der bl.a. også er muligheder i SDU Cortex Videnbyen for iværksættere 
(fablab-programmer). 

Endvidere drøftedes også muligheden for efteruddannelse af maskiningeniører og muligheden for 
at tage enkeltfag på uddannelsen, hvilket ABA gør pt. hvor han følger faget Brudmekanik og –
udmattelse. 

Ad 5: Eventuelt 

DSS orienterende om, at SDU, TEK havde vundet VM i robot med 2 industrirobotter, der fremviste 
intelligent samarbejde om et projekt. 

HG kunne orientere om, at de næste møder for aftagerpanelets medlemmer i 2019 og 2020 bliver 
først et fælles seminar afholdt af fakultetet i efteråret 2019 for samtlige panelmedlemmer af alle 
TEKs aftagerpaneler og dernæst et møde specifikt for diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik 
og overbygningsuddannelsen i Konstruktionsteknik, profilen Maskinteknik i foråret 2020.  

Mødet sluttede kl. 15. 
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 
Fremtidige maskiningeniørers 

kompetencer: 
Basis materialelære 
Beregne basis ting 

Beregne på alt muligt 
Bygge videre på 

viden/forståelse for at skaffe 
sig viden 

Programkendskab/ 
Systemforståelse 

Rummelig forståelse 
Tværfaglighed 

Digitalisering, visualiseringer, 
3D, kreativitet i 

præsentationerne 
Skræddersyede, unikke, 

prisbillige løsninger 
 

 
Uddannelsen vil medtage disse input fra 
aftagerpanelet i fremtidig fokus på 
udvikling af uddannelsen 

2019- 

Fokus på 
digitalisering/visualisering  Evt. samarbejde med 

designingeniørstuderende 2019- 

Udlandsophold/ internationalt 
semester  

Uddannelsen vil fortsat arbejde 
målrettet for at fastholde det store antal 
studerende, der har søgt og valgt at tage 
et internationalt semester på et 
partneruniversitet på 5. semester både 
oversøisk og i Europa (23 ud af 41 i E18) 

2019- 

 


