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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 

Mandag d. 9. marts 2020, kl. 12.00-15.00 

 

Deltagere i mødet: 

Per Diget (Niras),  

Charles Nielsen (TREFOR) 

Helle Juhler-Verdoner (Dansk Energi) 

Nina Detlefsen (Grøn Energi) 

Peer Andersen (Fjernvarme Fyn),  

Martin Jeppesen (NGF Nature Energy) 

Flemming Nissen (SDU, Semesterkoordinator) 

Christian Veje (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 

 

Afbud: Frank Elefsen (Teknologisk Institut), Lars C. Christensen (Carlsberg), Jeannette Jørgensen 
(Energinet.dk) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Status for uddannelsen 

3. Evaluering med eksterne eksperter, foråret 2019 

4. Nye kurser på uddannelsen 

5. Ny kandidat profil 

6. Markedsføring – arrangement i oktober 2020 for gymnasieelever 

7. Oplæg omkring semesterprojekter/fagligheder på bachelor (v / Flemming Nissen) 

8. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen 

9. Eventuelt 
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Referat af mødet.  

Ad.1. Nina og Christian byder velkommen til dette års aftagerpanelmøde, som afholdes hos Grøn Energi.  

Ad. 2. Christian præsenterer diverse nøgletal for uddannelsen. Slides er vedhæftet referatet.  

Status på nøgletal for beskæftigelse. Hvis uddannelsens dimittender ikke kommer i job, risikerer 

uddannelsen at blive dimensioneret. 

Uddannelsens optag i efteråret 2019 var på 31 studerende, men ønske scenarie er et optag på ca. 40.  

Studiestartsundersøgelsen for studerende optaget i 2019 viser at Energiteknologi-studerende er stærkt 

motiveret til at gennemføre deres uddannelsen.  

Uddannelsens frafaldstal har desværre fået en anmærkning. Uddannelsen har derfor revideret 

markedsføringsmaterialet, så man forhåbentlig tiltrækker de rette studerende, der forbliver på 

uddannelsen.  

Ad. 3. Uddannelsen har været igennem en evaluering foretaget af et panel af eksterne eksperter. Det er en 

ministeriel beslutning at alle uddannelser skal evalueres hvert 6. år. De eksterne eksperter (heriblandt Nina 

fra Grøn Energi) mødtes en hel dag og udarbejdede en SWOT-analyse i forhold til uddannelsen. Denne 

SWOT blev derefter behandlet på ledelsesniveau og i Uddannelsesudvalget. 

Christian præsenterer en del af styrkerne fra SWOT’en (se vedhæftede slides). Christian fremhæver styrken: 

”Evnen til at kunne anvende flere analyseværktøjer”. Christian er glad for at panelet har set dette som en 

styrke, da nogle studerende beklager sig over mængden af analyseværktøjer i løbet af uddannelsen. 

Svaghed: ”Læringsmål for In-Company forløb”. Forløbet er revurderet og gennemført i en ny form med 

bedre mulighed for evaluering af læringsmål, så hele karakterskalaen er i brug. 

Mulighed: ”Tiltrække studerende fra større dele af landet”. Dette er et stort ønske for uddannelsen men 

erfaring viser at dette desværre ikke er reelt muligt i større omfang.  

Trussel: ”Er det faglige niveau for lavt”. Baseret på at de studerende kun bruger ca. 30 timer om ugen på 

studiet. Det er korrekt, at studerende ikke bruger mere tid end dette, men Christian mener at 

uddannelsens niveau er højt nok.  

Nina fortæller om en større diskussion i ekspert panelet i forhold til differentiering af denne uddannelse 

kontra Energiuddannelserne i Aalborg og på DTU. Aftagerpanelet er enige om at denne uddannelse bør 

have en kant, så den skiller sig ud fra de andre 2 uddannelser.  

Panelet spørger til fordeling af danske og internationale studerende på uddannelsen. Uddannelsen udbydes 

kun på dansk, så der er kun danske studerende. Det er et stort ønske at få uddannelsen udbudt på engelsk, 

men det kræver en ny akkreditering, hvilket desværre ikke er en mulighed.  
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Ad. 4 Christian præsenterer en oversigt over bacheloruddannelsen (vedhæftet). Slide nr. 11 viser tidligere 

struktur på bacheloruddannelsen. Slide nr. 12 viser strukturen i dag. Projektledelse er i dag et valgfag.  

Nyt kursus på 6. semester ”Hydrocarbons and System Integration”. Dette kursus er udviklet på foranledning 

af aftagerpanelet, som har efterspurgt gas i uddannelsen igennem flere år.  

Kurset ”Smart Grids” er nu opdelt i 2 kurser ”Micro Grids” og ”Demand Side Management”.  

Derudover er der tilføjet et programmeringskursus på 1. semester. Kurset Data Engineering & Programming 

giver de studerende helt fundamentale begreber indenfor programmering. Kurset undervises alene for 

Energiteknologi studerende.  

Nyt kursus på 3. semester, Power Network Fundamentals, giver de studerende den nødvendige viden uden 

at være for nørdet. Det gamle kursus Elektrofysik, Kredsløbsteori og Effektelektronik gik for meget i dybden 

indenfor hver faglighed, hvilket ikke er nødvendigt for denne uddannelse.  

Panelets ønsker at vide, om der undervises i lagring af fjernvarme. Det gør der i kurset Techno-Economics 

på 4. semester, hvor der laves beregninger via Energi Pro på en tænkt model i Aarup (lille by på Fyn). 

En god værktøjskasse til at kunne regne vil give uddannelsen en kant i forhold til andre energiuddannelser. 

Uddannelsen benytter allerede følgende værktøjer: Matlab, Python, Power Factory, Termis, Open LCA, 

Energi Pro, Homer, Sifre og Any-Logic.  Der arbejdes også på at de studerende skal benytte værktøjer til at 

lave markedsanalyser i fagene omkring lovgivning og økonomi.  

Intelligent balancering mellem forbrug og planlægning samt Integration af Energisystemer er ifølge 

Christian denne uddannelses kant. 

Panelet opfordrer uddannelsen til at kigge på deres markedsføring. 

Ad. 5. Præsentation af den nye kandidatprofil, Energy Informatics. Se slide nr. 14. Den nye profil har fokus 

på programmering og informationssystemet, modellering og data i Energisektoren. Driftsoptimering samt 

maskinlæring er også en del af den nye kandidatuddannelse.  

Den eksisterende profil har fokus på Energiplanlægning og Energianalyse.  

Uddannelsen og aftagerpanelet er meget spændt på, hvorledes fordelingen af studerende bliver mellem de 

2 profiler.  

Ad. 6. Uddannelsen fik sidste år bevilliget en markedsføringspakke, dvs. kr. 100.000 til ekstra 

markedsføringsaktiviteter. Der blev optaget nye uddannelsesvideoer samt udvidelse af workshoppen ”Vild 

med vind”.  

Uddannelsen har igen i år fået tildelt en markedsføringspakke, som forventes at blive brugt til et 

markedsføringsarrangement i løbet af efteråret. Der er planer om en Energiteknologidag med læringsmål, 

der passer ind i gymnasiereformen, så man kan få ca. 200 gymnasieelever til at deltage.  
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Projektlederen for arrangementet er tidligere gymnasielærer, så uddannelsen håber på, at han kan skabe 

det helt rigtige fokus, der nemt kan implementeres i gymnasieundervisning og dermed tiltrække flere 

gymnasieelever.  

Det er samtidig et ønske at få Odenses borgmester til at deltage og sige et par ord, som ikke lige handler 

om Odense som Robot-by men i stedet som en Klima-by.  

Panelet mener, at uddannelsen bør spille på den grønne omstilling samt Klimapolitik som trækplaster for 

arrangementet, da gymnasieelever er meget optaget af dette. Arrangementet bør sælges via budskabet 

”Hjælp til med at redde verdenen”. Selve uddannelsen Energiteknologi bør sælges som et skjult budskab. 

Panelet foreslår Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi som oplagt foredragsholder til arrangementet.  

Ad. 7. Flemming holdt et oplæg omkring semesterprojekter og fagligheder på 1. til 3. semester på 

bacheloruddannelsen. Præsentation vedhæftet referatet.  

Panelet var meget begejstret for Flemmings præsentation. Det gav en rigtig god indsigt i undervisningens 

faglige indhold, helt lavpraktisk.  

Ad. 8. Uddannelsen har et stort ønske om et øget optag, så man optager ca. 40 studerende pr. årgang. 

Uddannelsen bør fokusere på øget rekruttering af piger. Samtidig opfordrer panelet til at man bør se på 

fordeling af kvindelige/mandlige undervisere på uddannelsen. Det er vigtigt med rollemodeller.  

Aftagerpanelet mener ikke markedet er mættet af dimittender fra Energiteknologiuddannelsen. Energy 

Informatics profilen vil uddanne ingeniører til en anden sektor, altså digitaliseringssektoren. Profilen er 

stadig under udvikling og kun begrænset markedsført endnu.  

Grundlæggende data og IT-forståelse bør være et vigtigt fremtidsperspektiv for uddannelsen, men dette 

sker også via den nye profil.  

De store firmaer drukner i datasæt og har brug for studerende til at analysere på disse data. Uddannelsen 

skal have beskrevet den nye profil, så den kan blive ordentlig præsenteret for erhvervslivet. 

In-Company forløb hos kommunerne bør italesættes overfor de studerende og kommunerne, så 

sidstnævnte bliver bekendt med uddannelsen. Det vil være oplagt for kommunerne at få en Energiteknologi 

studerende til at udarbejde et klimaregnskab/energiregnskab.  

Aftagerpanelet forslår ligeledes at uddannelsen er proaktiv overfor Arla og Vestas, som også vil have glæde 

af Energistuderende.  

Uddannelsen bør afholde et arrangement sammen med de rådgivende ingeniører i forhold til 

markedsføring af uddannelsen.  

Ad. 9. Panelet fortæller, at Termis er ved at blive udfaset og opfordrer uddannelsen til at tage fat i Danfoss, 

som arbejder med et nyt system, Energis.  
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Næste aftagerpanelmøde afholdes hos Martin Jeppesen fra Nature Energy i marts 2021. Der vil blive 

udsendt en kalenderinvitation snarest muligt.  

 

 

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  

Emne  Handling Tidshorisont 

Markedsføring af ENTEK-
studerende overfor 

virksomheder som aftagere 
➔ ENTEK PP Dag 1 år 

Markedsføring af ENTEK 
overfor gymnasieelever 

➔ Udvikling af markedsføringsmateriale 
Over de næste par 

måneder 

 ➔   

    

 ➔   

  


