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Referat: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelsen i Integreret Design 
Dato:  Torsdag d. 15. november 2018 

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, Mads G. Pallesen, Alusteel (MGP), Ole Geisler, 
Interacoustics – repræsenteret ved Brian René Nielsen, Interacoustics (BRN), Klaus Kaack Peulicke, 
Micro Matic repræsenteret denne gang ved Kristoffer Kildegaard, Micro Matic (KK), Klaus Elias 
Nielsen, Lego, Anders Bundsgaard Andersen, Odico (AB), Anders Jensen (AJ), Christina Askløf (CA), 
Helle Gad (HG), SDU, TEK ITI samt Per Æbelø, SDU, TEK U&K 
 
Der var afbud fra: Klaus Elias Nielsen, Lego og Søren Hesseldahl, Danfoss samt fra 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. Frokost og velkomst (v/ Anders Jensen) 
2. Bordet rundt med nyt fra virksomhederne 
3. Studenterpræsentation af et igangværende afgangsprojekt Integreret Design 
4. Status for uddannelsen med bl.a. nøgletal og dimittendundersøgelse (v/ Anders Jensen) 
5. Debat om rekruttering af medarbejdere til uddannelsen og af dimittender fra uddannelsen: 

a. Medarbejder/underviserrekruttering til uddannelsen: 
i. Er det dem, der allerede er i job, der bør prioriteres? 

b. Medarbejderrekruttering til virksomhederne af vores dimittender: 
i. I forbindelse med ansættelse af vores dimittender, er det dem, med de højeste 

karakterer, der prioriteres? Øvrige prioriteter? 
6. Eventuelt 
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Ad 1 og 2: Velkomst og nyt fra virksomhederne 

AJ bød velkommen til det tredje møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i Integreret 
Design. Odico var ny virksomhed i aftagerpanelet og blev ligeledes hilst velkommen til panelet. 
Virksomhederne præsenterede sig hver især, hvad de har gang i lige nu, aktuelle og fremtidige 
ekspansioner samt om deres tilknytningsforhold til SDU, virksomhedssamarbejde og praktikanter. 
Her nævnte KK, at der var fokus på digitalisering i branchen, især digital branding. 

Ad 3: Studenterpræsentation 

2 afgangsprojektstuderende fra Integreret Design, Dan og Nadja, præsenterede deres 
igangværende arbejde med deres afgangsprojekt, hvor de samarbejder med Kverneland om en 
bugserende skårlægger. De præsenterede og fremlagde processen omkring deres samarbejde i 
deres afgangsprojekt – de udfordringer, de var stødt på undervejs, og de løsninger, de havde 
fundet.  

Dette gav anledning til spørgsmål og drøftelse i panelet. AB spurgte ind til, hvad de studerende har 
mest brug for i sådant et samarbejde, hvad de værdsætter mest? Her svarede de studerende, at 
det var, når virksomheden sætter tid af til dem, når deres samarbejdspersoner er tilgængelige i 
processen, når de kan få stillet data og informationer til rådighed. I den forbindelse havde de 
studerende underskrevet en fortrolighedsaftale med virksomheden, hvilket også gav restriktioner i 
forhold til deres konkrete fremlæggelse for panelet.  

AB spurgte ind til, om der kommer et egentlig produkt ud af det konkrete 
virksomhedssamarbejde, og det kunne de 2 studerende bekræfte, at der gjorde i form af et 
koncept. Nadja anførte også, at hun troede virksomhederne havde lært noget i processen, at de 
som integreret designingeniørstuderende havde tilført noget andet, end for eks. 
maskiningeniørstuderende kommer med. Bl.a. havde de arrangeret en workshop, der var blevet 
meget positivt modtaget. 

AB spurgte ind til, om det var svært at finde metoder? Nadja syntes, at de i løbet af deres 
uddannelse havde udviklet og fået en ret god værktøjskasse med sig – også metodemæssigt, 
selvom de var blevet udfordret undervejs. 

Dan tilføjede, at integreret designingeniører uddannes til at være generalister, men at de hurtigt 
kan blive specialister, når de arbejder med en specifik opgave og dykker ned i den. 

Ad 4: Status for uddannelsen – nøgletal og dimittendundersøgelse 

AJ gjorde rede for uddannelsens nøgletal med baggrund i materialet fra det interne statusmøde, 
uddannelsesledelsen på ID havde deltaget i med fakultetsledelsen ultimo august måned, og tog fat 
i, hvordan vi kvalitetssikrer vores uddannelser og sikrer god gennemførsel for de studerende og 
minimerer frafald på studiet. 
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Her blev arbejdet med kvote 2 ansøgninger anført, der formodes at give mindre frafald, fordi de 
studerende kommer til samtale med folk i uddannelsesmiljøet med mulighed for gensidig afklaring 
og forventningsafstemning inden studiestart. 

Mht. ledighed, så er denne minimal for de seneste års dimittender af integreret designingeniører. 
Uddannelsens egne undersøgelser heraf via LinkedIn viser, at alle er i arbejde. 

Endvidere fremhævede AJ erhvervssamarbejde ratioen for de studerende, der dækker over, hvor 
mange studerende, der skriver afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. Her viser de 
aktuelle tal, at det gør næsten alle. Kun 2 arbejder sammen med 2 forskere. 

Endvidere fortalte AJ om den SWOT-analyse, som uddannelsen havde udarbejdet for uddannelsen, 
som blev drøftet med den øverste ledelse på fakultetet. 

AJ gennemgik den seneste dimittendundersøgelse fra 2018, der dækker over dimittend-årgangene 
2015-2017. Her er det lidt overraskende, at dimittenderne primært får arbejde i regionen, og kun 
få tager eksempelvis til Københavnsområdet. 

KK spurgte, om man kunne opdele regionen yderligere, så man kunne se tallene for Fyn alene, 
men det har desværre ikke været muligt.  

MGP spurgte ind til evalueringer, om vi udsender disse til de studerende efter, de er færdige, og 
HG kunne uddybe, at der udsendes skriftlige evalueringsskemaer til evaluering af hele 
uddannelsen til de studerende, når de er ved at være færdige med deres uddannelse, ultimo deres 
7. semester, hvor resultaterne og input fra de skriftlige evalueringer af hele uddannelsen 
gennemgås med de studerende ved et mundtligt afslutningsmøde, efter at de har bestået 
uddannelsen i januar måned, men at det nogle gange først er senere, ved de studerendes 
efterfølgende besvarelse af dimittendundersøgelsen, når de har været ude i deres første job i 0-2 
år, at de kan se brugbarheden og sammenhængen i deres fag. Her nævnte AJ det obligatoriske 
modul Experts in Team Innovation som et eksempel herpå. Faget er et tværfagligt 10 ECTS modul, 
der handler om at blive eksperter i at samarbejde tværfagligt omkring et projekt og 
udvikle/færdiggøre dette. 

AJ anførte også, at uddannelsen prøver at rette ind efter de studerendes input i 
undervisningsevalueringerne, når det er muligt, men ofte vil det være efterfølgende årgange, der 
får gavn af dette.  

Ad 5: Debat: 

I forbindelse med det anførte tema, hvad virksomheden prioriterer af kompetencer hos 
dimittenderne blev det anført, at kemi og personlighed var vigtigst (BRN og AB). Karakterer kan 
være en rettesnor, men det er ikke et krav, at der opnås 12 i alle fag. Det kan også vise dedikation 
og engagement, at der opnås høje karakterer i nogle fag og lavere karakterer i andre fag – det må 
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gerne være en blanding (AB). Det blev drøftet, hvorvidt dimittender skiftede hurtigt job igen efter 
det første. Her anførte KK, at hans arbejdsplads var karakteriseret ved langvarige ansættelser.  

AB anførte, at han var af den overbevisning, at ingeniørerne ved jobskifte søger mindre 
afrapportering, da de ikke ønsker, at det skal fylde så meget i jobbet. På Odico har de meget 
bevidst skåret ned på afrapporteringsdelen.  

AJ havde også det indtryk, at dimittender lige skulle finde deres spor. AB tilføjede, at de arbejdede 
med kortvarige ansættelser i starten for at afprøve ansættelsesforholdet.  

Som det fremgik af dimittendundersøgelsen, så har dimittenderne deres første job på Fyn/i 
regionen, derefter skifter de mere. 

AB anførte, at SDU skulle være opmærksom på, at dimittenderne var up-to-date, når de var 
færdiguddannede og være klar på en stejl læringskurve. 

BRN anførte, at de oplevede tilførsel af ny inspiration, når de ansatte ID-dimittender, at de 
kommer ind som et frisk pust og er up-to-date. 

KK tilføjede, at det er vigtigt at fokusere på, hvad det er, integreret designingeniører kan. Dette 
kunne BRN tilslutte sig med erfaringer i, at det er godt mix at sætte integreret designingeniører 
sammen med maskiningeniører, der laver hardcore beregninger. 

AJ tilføjede også, at ID’erne fortsætter med at udvikle sig, når vi slipper dem, og de møder 
erfaringen. 

AJ spurgte ind til, om der er noget vi overser, når vi søger medarbejdere/undervisere til 
uddannelsen? Det blev drøftet, at det var svært at matche lønniveauet med erhvervslivet. CA 
tilføjede, at underviserne også vil have tid og rum til at udvikle sig fagligt og pædagogisk, og det er 
der ikke altid. 

KK anførte, at den personlige kontakt via netværket kan tit virke, men at der er stor konkurrence 
om ansættelse. 

Ad. 6: Eventuelt 

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 Integreret 
Design, som afholdes næste gang i foråret 2020. 

Mødet sluttede kl. 14.30. 
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Beskrivelse/handling Tidshorisont 
Fremtidige ID-ingeniørers 

kompetencer: 
 

Engagement og dedikation 
vigtige end karakterer, der 

snarere er en rettesnor 
 

Generalister med specialist-
potentiale 

 
Tværfaglige samarbejdsevner 

 
Være klar på stejl læringskurve 

 
Metodestærk 

 
Fokus på digitalisering – digital 

branding 
 
 

 
Uddannelsen vil medtage disse input fra 

aftagerpanelet i fremtidig fokus på 
nyudvikling af uddannelsen  

2019- 

Udlandsophold/ internationalt 
semester  

Uddannelsen vil fortsat arbejde 
målrettet for at fastholde de seneste års 
store interesse blandt de studerende for 

at tage deres 5. semester på et 
partneruniversitet i udlandet 

2019- 

Udvidelse af aftagerpanelet   

Der arbejdes stadig med at udvide 
panelet med yderligere 1-2 

virksomheder, hvoraf 1 allerede har 
givet tilsagn om at indgå i panelet og 

deltog ved nærværende møde (Odico). 
Velux vil blive kontaktet. 

2019- 

 


