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Ad 1: Velkomst (v/ Martin Haselbach) 

MH bød velkommen til det fjerde møde i aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i 

Bygningsteknik og det tredje møde for civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik, profilen 

Bygningsdesign. 

MH gennemgik kort mødets program og præsenterede den studerende, der ville komme og 

præsentere sit afgangsprojekt samt fortælle om sit udlandsophold på sit studie. Den studerende, 

Malte, var netop dimitteret i januar som diplomingeniør i Bygningsteknik og havde valgt at 

fortsætte på overbygningsuddannelsen i Konstruktionsteknik, hvor han nu er i gang med sit 1. 

semester. 

Dernæst var der bordet rundt, hvor virksomhederne og deltagerne præsenterede sig. 

 

Ad 2: Studenter præsentation 

Malte præsenterede sit afgangsprojekt inden for beton, han havde arbejdet med i efteråret 2018 

og afsluttet ved afsluttende eksamen i januar. Det var et projekt, han havde udført i samarbejde 

med de forskere inden for betonkonstruktioner, der er tilknyttet sektionen. Dernæst fortalte han 

om sit udlandsophold på 5. semester, hvor han havde taget imod SDUs tilbud om at tage et 

semester i udlandet, hvor han så erstatter valgfagspakken på sit studie med fag på universitetet i 

Malaysia. Panelet spurgte ind til, hvad han havde fået ud af opholdet, og om han havde kunnet 

finde gode fag derude. Han kunne bekræfte, at han havde kunnet finde gode fag derude, der var 

relevante for en bygningsingeniør, og han følte, han var blevet styrket og modnet af 

udlandsopholdet. 

HBJ nævnte, at Maltes afgangsprojekt var et godt eksempel på de studerendes samarbejde med 

sektionens forskere, som har stor værdi for sidstnævnte, da de rigtig gerne vil bygge bro og 

inddrage studerende i deres forskning. Dette gav anledning til yderligere drøftelse af Maltes 

projekt med beton styrken og kvaliteten ved brobygning, og i forlængelse heraf fik panelet en 

rundvisning i nogle af de relevante laboratorier, først i betonlaboratoriet, hvor HBJ viste rundt og 

dernæst i flexlaboratoriet nu omdøbt til CREATE Lab (Computational Design and Digital 
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Fabrication), hvor MKK præsenterede de 3D-printere hentet ind til sektionen og brugt bl.a. til 

afvikling af sommerkursus. Herfra var der også udstillet en masse spændende produkter. 

 

Ad 3: Status for diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik, herunder gennemgang af nøgletal 

v/Martin Haselbach 

MH orienterede om sektionens fokusområder inden for opbygning af forskning, udvikling af ny 

civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik og inden for rekruttering, hvor han kunne orientere om 4 

nye ansættelser i underviser- og forskerstaben i sektionen. Endvidere præsenterede han 

uddannelsens nøgletal og kunne præsentere tilfredse frafaldstal efter et par år med højt frafald på 

uddannelsen. Dette gav anledning til drøftelser af, hvorfor de studerende falder fra, hvad SDU har 

af informationer om de frafaldne, og om, hvad de evt. skifter til af uddannelse. 

Endvidere blev der spurgt ind til, om alle på det nuværende 6. semester havde fået en 

praktikplads, og det kunne MH bekræfte, da det var reglen, at der var nok praktikpladser. Der 

kunne dog være et par stykker, der ikke kom i praktik af andre årsager, primært fordi de ikke har 

søgt tilstrækkeligt efter en sådan. 

Der blev endvidere spurgt ind til ansøgernes baggrund, om den var gymnasial eller 

håndværksmæssig, her kunne MH og HG fortælle, at ud af 2018-optaget på 75 var der 15, der 

kunne få merit for værkstedsfagene, hvilket betød, at de enten havde en håndværksmæssig 

uddannelse, primært tømrer, men også murer, smed osv. eller havde den specifikke linje fra HTX 

inden for Byggeri og Energi A, hvor fordelingen mellem håndværkere og HTX BYG havde været ca. 

50/50. Endvidere havde 12 af 2018-optaget en HF-baggrund, hvilket var imod sædvane for 

optagene. 

Endvidere orienterede MH om uddannelsens fagprofiler og om valgfagene, både de traditionelle 

og de nye, der er kommet til på det seneste samt de valgfag, der er under udvikling. Han kunne 

også berette, at langt flere nu vælger fagprofil inden for Indeklima, energi og miljø, faktisk 3 gange 

så mange som tidligt, hvor det var meget få. (Nu op til 25 % af de studerende). 
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Endvidere orienterede MH om det sommerkursus fag, der udbydes af sektionen til egne 

studerende fra Bygningsteknik – Experimental Architecture with Computational Design and Digital 

Fabrication - samt til studerende fra Integreret Design og Maskinteknik.  Panelet spurgte ind til, 

om det gav ECTS, hvilket MH kunne bekræfte.  HG kunne uddybe, at de studerende har mulighed 

for at tage et sommerkursus på 5 ECTS som en del af valgfagspakken på deres 5. semester og 

dermed opnå en mindre belastning i efteråret.  

Derefter gennemgik MH den rundsendte dimittendundersøgelse, der udsendes til dimittenderne 

hvert 3. år, og denne dækker således årene 2015-2017. Det fremgik, at 75 % fik job i region 

Syddanmark, derefter Midtsjælland som den næststørste aftagerregion, hvilket nok hænger 

sammen med, at en del af de studerende har fastholdt bopæl i Midt- og Vestsjælland. Panelet 

spurgte ind til, om det særligt var fynboerne, der ikke var så mobile, - hvordan med studerende fra 

de andre universiteter, er de mere mobile? MH kunne ikke oplyse yderligere herom, da sådanne 

oplysninger ikke haves. 

MH gennemgik de kompetencer, de studerende i undersøgelsen angav at have erhvervet på 

uddannelsen kontra de kompetencer, de studerende efterspurgte i deres jobs og syntes de 

manglede noget af. Her var der ikke match over hele linjen, men panelet så også en sammenhæng 

mellem de opnåede kompetencer og de vigtige kompetencer i aktuelle job. 

Jura blev for eksempel vægtet til at være meget vigtig. Her anførte panelet, at det er noget, de kan 

lære mere af i jobbet, bare de har en masse basisviden fra uddannelsen. Økonomi, ledelse og 

adfærd bygges ind i jobbet. Det blev også anført, at de nyklækkede ingeniører nok møder mange 

af disse kompetencekrav tidligt i deres ansættelse, hvilket måske afspejler den tilbagemelding, de 

giver i undersøgelsen.  

Det blev også anført fra panelet, at det var vigtige kompetencer at kunne arbejde tværfagligt og at 

kunne omsætte sin tekniske formåen, men at det også var noget, de lærte hen ad vejen. 

Der blev, sædvanen tro, spurgt ind til det tværfaglige og obligatoriske 10 ECTS-modul på 5. 

semester – Experts in Team Innovation – om det var et fag, man kunne tale op, da der allerede der 

var et forum for de studerende, hvor de kan opøve kompetencer i at være projektledere, at 

arbejde tværfagligt og kan arbejde med projekter, hvor de kan være bygherre og komme igennem 
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de forskellige faser. MH bekræftede, at man på uddannelsen havde drøftet noget lignende og at 

afvikle det som et spil og synes, det var et rigtigt godt forslag, man vil tage med videre på 

uddannelsen. 

 

Ad 4: Status for kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik (CK), profilen Bygningsdesign 

v/Henrik Brøner Jørgensen 

HBJ orienterede om seneste nyt fra civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik mht. 

nyansættelser og præsenterede nøgletal for uddannelsen, herunder udviklingen i optagelsestallet, 

der har været stigende de seneste par år, og HBJ noterer sig også, at det tegner til, at flere følger 

overbygningen, hvor der i det aktuelle optag er 9 ud af 17 med bygningsingeniør baggrund. 

(Forrige år var det 18 ud af 28.)  

HBJ præsenterede bl.a. udvalget af valgfag, hvor valgfaget Ikke-Lineær FEM er et nyt valgfag, og 

valgfag i trækonstruktioner planlægges fra foråret 2020. Panelet spurgte ind til valgfagene, og det 

blev drøftet, at mængden af udbuddet af disse afhænger af optaget, jo flere studerende, jo flere 

valgfag, kan der udbydes. 

HBJ kommenterede på den medsendte dimittendundersøgelse for Konstruktionsteknik fra 2015-

2017, at ligesom for bygningsingeniører, så bliver langt størstedelen af dimittenderne boende tæt 

på. (I region Syddanmark). HBJ kommenterede også mht. forholdet mellem de opnåede 

kompetencer gennem uddannelsen og de ønskede kompetencer i deres job, således som 

dimittender oplever det, hvor jura var en kompetence, der ønskedes mere af. Her anførte HBJ, at 

fokus på uddannelsen ligger på den teoretiske funktionsforståelse (og ikke på jura). 

 

Ad 5: Status på udvikling af ny civilingeniøruddannelse 

MH orienterede om processen med at udvikle en ny civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik og 

kravet til entydig erhvervsopbakning. MH orienterede endvidere om muligheden for at deltage i 

arbejdsgruppen omkring uddannelsen, hvis der var nogen fra panelet, der havde mod på det. 

Panelet spurgte ind til, hvordan sammenhængen var i dag mellem diplomingeniøruddannelsen i 
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Bygningsteknik og civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik, og MH orienterede om den 

nuværende model med en afsluttende diplomingeniøruddannelse i Bygningsteknik og muligheden 

for at fortsætte på overbygningstilbuddet i Konstruktionsteknik, som er en kandidatuddannelse, 

der favner 2 profiler, både Bygningsteknik og Maskinteknik, hvorimod den nye uddannelse vil blive 

en civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik, 3+2, en bachelor i Bygningsteknik og en tilhørende 

kandidat i Bygningsteknik med specialiseringsmuligheder inden for Bygningsteknik. 

 

Ad 6: Er der behov for, at vi uddanner flere bygningsingeniører? 

Derefter var der debat om den nye civilingeniøruddannelse i bygningsteknik, er der 

erhvervsopbakning til en civilingeniøruddannelse i bygningsteknik? Er der behov for flere 

bygningsingeniører, og hvad skal de kunne? 

MKK spurgte nærmere ind til, om der var konkret efterspørgsel efter sådanne nye civilingeniører i 

Bygningsteknik, og panelet bekræftede, at det var der, - der var behov for og efterspørgsel efter 

nogle, der har den ekstra teori, diplomingeniørerne ikke har. Det blev i den forbindelse også 

anført, at set på den lange bane kommer teknologien til at stille større krav til bygningsingeniører, 

som den nye uddannelse 3+2 bedre vil kunne honorere med den ekstra teori kombineret med 

både praktisk- og laboratorieerfaring. Panelet anførte, at der er og bliver et stort behov for, at der 

er nogle bygningsingeniører, der er løsningsorienterede og analyserende. 

Panelet ytrede, at der var brug for flere bygningsingeniører især nogle med nye segmenter, der 

kan noget mere end de gængse, - det vil give nogle nye typer bygningsingeniører, som Fyn vil få 

glæde af. Det vil skabe en ny situation med en ny type bygningsingeniører, og det vil være 

fantastisk, hvis Odense kunne specialisere sig med den nye civil. MKK kunne bekræfte, at det var 

planen, at den nye civil skulle markere sig i fremtiden med sine specialer som en facade-ø, ligesom 

byen er blevet det med robotter. 

I forlængelse af debatten om, hvad de nye bygningsingeniører skal kunne, så blev det fra panelet 

anført, at miljørigtigt og bæredygtigt byggeri bør fremhæves, hvilket der var enighed om i panelet. 

Det blev i den forbindelse anført, at fremtidens materialer forventes at blive meget blandede med 

stigende fokus på at kende materialernes oprindelse. 
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Som eksempel blev det anført fra panelet, at der manglende facadeekspertise i form af manglende 

indspark til den tekniske del, hvor en kommende civilingeniør i bygningsteknik med speciale i 

Facade Engineering vil kunne bidrage. MKK tilføjede, at der eksempelvis vil være tale om at 

uddanne deciderede facade-statistikere og ikke bare facadedesignere. 

Det blev ligeledes anført fra panelet, at koncept udvikling og tidlig projektering var vigtige 

elementer i en kommende uddannelse. 

MKK nævnte påtænkte elementer i uddannelsen såsom Facade, Design and Engineering – at få en 

facade til at fungere, - 3D print som vist i laboratoriet, Computational Design and Digital 

Fabrication, Urban Resilience & Sustainability (niveauet højere end bæredygtighed), noget inden 

for Health Buildings, men nok ikke en retning, og noget inden for træ, men nok heller ikke nogen 

retning og noget inden for Construction Management og anførte, at sektionen var klar til at starte 

uddannelsen, og om der manglede noget, set fra panelet? 

Det blev anført fra panelet, at den nye uddannelse bør være bredspektret. MKK bekræfter, at det 

skal den være, men at det også vi være vigtigt med nogle speciale-områder. MH tilføjede, at der vil 

blive en vis bredde, ligesom vi kender den fra diplomingeniøruddannelsen i Bygningsteknik, og 

MKK supplerede, at vi vil tilbyde dem specialisering, men at de har bredden. 

HBJ anførte, at de nuværende civilingeniørstuderende på Konstruktionsteknik er meget 

løsningsorienterede og analyserende, således som det er blevet efterspurgt, og han så frem til den 

forskningsbaserede undervisning med mulighed for også at udvikle forskningen gennem 

undervisningen på den kommende civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik. 

Det blev ligeledes anført fra panelet, at statistikkerne siger, der bliver brug for flere ingeniører – 

især dem med faglig dybde. Det blev også anført, at der bliver brug for at uddanne ingeniører til 

en ny type ingeniører, vi ikke har i dag, jf. ovenfor med teknologiens krav til fremtidens ingeniører. 

Der blev fra panelet sagt med tryk på, at der bliver brug for dem! 

MKK takkede for feedback og noterede sig, at panelet gav sin opbakning til den nye uddannelse. 
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Ad 7: Eventuelt 

Panelet spurgte ind til, om der var mulighed for at følge sine interesser på uddannelsen? HBJ 

svarede, at med den nye uddannelse, vil der være mange flere muligheder end på den nuværende 

overbygning i Konstruktionsteknik, da denne uddannelse er ret snæver omkring konstruktioner. 

Der spørges ind til, om man kan blive civilingeniør uden retning? MKK forudser retning. 

HG orienterede om, at næste møde i aftagerpanelet først vil finde sted om et år i foråret 2020, 

medmindre der var noget aktuelt at mødes om forinden i forbindelse med udvikling af den nye 

civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik eller i anden forbindelse. MH orienterede ligeledes om, 

at det fælles aftagerpanelmøde, der tidligere var blevet afholdt, ikke længere ville finde sted. 

Mødet sluttede ca. kl. 15. 


