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1. Velkomst  

1.1. Mads Bruun Larsen (MBL) bød velkommen til aftagerpanelet og dets første 
møde. 

1.2. Hver enkelt deltager præsenterede sig selv og deres indgangsvinkel til ud-
dannelsen, samt hvad de kan bidrage med. 

1.3. MBL informerede om, at uddannelsen arbejder på at finde flere deltagere til 
udvalget. Herudover snakkede vi om tidspunktet for mødet, og de fleste ville 
gerne have møderne afholdes om foråret. Så det blev aftalt, at det næste 
møde bliver i maj.  

 
2. Aftagerpanelets rolle og forventninger (MBL) 

2.1. MBL opsummerede kort formålet med aftagerpanelet. Det er et forum, hvor 
udvalget kan/skal diskuterer uddannelsen som helhed eller delelementer af 
uddannelsen. Der vil være fokus på aftagernes synsvinkel - hvad skal vores 
studerende kunne for at være interessant for aftagerne? 

2.2. Da vi kun mødes i det uddannnelsesnære forum én gang om året, så opfor-
drede MBL udvalget til at sende en mail, hvis de i løbet af året oplever, at 
der er noget, som uddannelsen mangler. Det kan være konkrette faglighe-
der eller sammenhænge. Uddannelsen justeredes jævnligt, og det sker og-
så på baggrund af aftagerpanelets input.  

 
3. Gennemgang af uddannelsen 

MBL gennemgik opbygningen af uddannelsen. Panelet havde i den forbindelse 
nogle afklarende spørgsmål:  

Referat 
Emne: Aftagerpanelmøde Operations Management 
Dato og tidspunkt: 26. november 2018 kl. 14.00-16.00 
Sted: Ø32-608a-3 Watt 
Deltagere: Amdi Hansen (PA Consulting), Nigel Edmundson (MADE 

Denmark), Karsten Buch-Aarøe (Foodservice Danmark A/S), 
Jørn Christensen (Gram Commercial A/S), Mads Bruun Lar-
sen (SDU), Charlotte Nelann Rabjerg (SDU),  
 

Afbud fra: Per Æbelø (SDU), Allan Ohlsen (OJ Electronics), 
Referent: Charlotte Nelann Rabjerg 
  



 

 Side 2 

• Hvor har kandidaterne arbejde? Vi har ikke så meget data, da uddannelsen 
er så ny, at vi kun har en årgang, som er blevet færdig. MBL opsummerede 
kort, hvad vi ved. Herudover vil der i foråret 2019 blive lavet en dimmittend-
undersøgelse, som vil blive diskuteret på et af de kommende møder.  

• Hvor stort er frafaldet?  Frafaldet er overskueligt – og vi kan se, at noget af 
frafaldet skyldes, at de studerende får arbejde som diplomingeniører. 

• Hvad er lønforskellen mellem en diplomingeniør og en civilingeniør? 
Umiddelbart ikke så stor. Det er nok mere arbejdsbeskrivelsen, som adskiller 
sig. 

• Gennemsnitsalderen på uddannelsen. Den ligger på omkring 24-25 års al-
deren. De fleste af dem kommer direkte fra vores to diplomingeniøruddannel-
ser i Produktion og Global Management and Manufacturing. Vi har kun et par 
enkelt studerende, som har været ude og arbejde først. Panelet gav udtryk 
for, at det var en meget ung gennemsnitsalder. MBL informerede i den for-
bindelse om, at vi er ved at kigge nærmere på muligheden for at skabe en 
erhvervskandidatuddannelse inden for området. Det er en kandidatuddannel-
se, som strækkes over flere år, hvor man så arbejder i en virksomhed samti-
dig. Aftagerpanelet udtrykte stor interesse for dette, og vil gerne holdes orien-
teret om udviklingen. 
 

3.1. Herefter gik MBL mere i dybden med uddannelsen. Det er systemtanken, 
som skal skabe uddannelsen – integration af systemer – og er i den for-
stand ikke en specialistuddannelse (vi koder f.eks. ikke). Det kræver noget 
at få de studerende forklaret, at det også er en kompetence at have over-
blikket.. Panelet diskuterede dette, og om det kan lade sige gøre uden at 
være ude i virksomheder. Mads understregede, at vi har et tæt samarbejde 
med virksomheder, og gerne vil have flere virksomheder inddraget. Vi har 
desuden den fordel, at vores studerende er diplomingeniører, som har haft 
½ års praktik. 

Panelet bad om at se studieordninger for de to diplomingeniøruddannelser 
 

3.2. Aftagerpanelet pegede på, at uddannelsen mangler en ledelsesprofil. MBL 
gav panelet ret i, at det ikke er italesat i særlig høj grad, men det er gen-
nemgående en del af hele uddannelsen. Specifikke ledelseskurser har de 
studerende haft på deres diplomingeniøruddannelse. 
 

3.3. Herefter diskuterede panelet, hvad det kræver af baggrundsviden (inden for 
softwareudvikling, automation osv.) for at kunne have strategisk overblik. 
Det er en kompetence, som der virkelig efterspørges i virksomheder. De 
studerende skal ikke kun kunne optimere Supply Chain, men det skal i høje-
re grad kombineres med udvikling. De skal kunne kigge fremad, og skabe 
strategisk overblik. Det kan være svært at give de studerende den læring, 
uden at de er i en virksomhed. 

 Det kunne være interessant, hvis man kunne finde en virksomhedsca-
 se, som kunne bruges hele vejen gennem uddannelsen. På den måde 



 

 Side 3 

 ville de rejse gennem hele processen fra begyndelsen til fuld automati-
 on gennem uddannelsen. MBL understregede igen, at vi her taler om en 
 systemtænkning kombineret med en ledelsesforståelse af, hvordan man 
 driver processen. 

 
4. Status/erfaringer indtil nu 

 
5. Orientering om erhvervskandidatuddannelse indenfor Operations Manage-

ment 
Se under punkt 3. 
 

6. Evt. 
 
Da vi ikke nåede længere og heller ikke blev færdig med punkt 3, så udskydes de re-
sterende punkter til næste møde. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Nelann Rabjerg 
Uddannelsesadministrator 


