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Referat af møde i aftagerpanelet for 
diplomingeniøruddannelsen og 
civilingeniøruddannelsen i Bygningsteknik og 
kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik (CK), 
profilen Bygningsdesign 

 

Dato: Torsdag d. 17. december 2020 

Tidspunkt: Kl. 11:00 – 13:00 

Sted: Mødet blev afholdt online 
 
 

Inviterede til mødet er: 
 

Thomas Henneby (Henneby Nielsen), Kresten Andreasen (5E BYG), Brian Rempt (Rambøll), Per Rygaard 
(Odense Kommune), Niels Müller (SK Forsyning), Thomas Bundgaard (Niras), Mads Nissen (TC Anlæg), 
Kasper Munk Andersen (MOE), Jakob Friborg Nielsen (VITA Ingeniører), Søren Møller Andersen (COWI), 
Thomas Markvardsen (CRH Concrete), Mikkel Elkjær Andersen (Banedanmark), Henrik Brøner Jørgensen 
(lektor, uddannelsesleder, SDU Civil and Architectural Engineering), Gry Green Linell (lektor, 
uddannelsesleder, SDU Civil and Architectural Engineering), Mikkel K. Kragh (professor, sektionsleder, SDU 
Civil and Architectural Engineering), Sasha Isabelle Bisschop (SDU, uddannelseskoordinator). 

 
 

Mødeledere: Gry Green Linell og Henrik Brøner Jørgensen 
 

Referent: Sasha Isabelle Bisschop 
 
 
Afbud/ikke fremmødte:  Mikkel Elkjær Andersen (Banedanmark), Søren Møller Andersen (COWI), Per 

Rygaard (Odense kommune), Brian Rempt (Rambøll), Jakob Friborg Nielsen 
(VITA Ingeniører), Thomas Henneby (Henneby Nielsen), Kresten Andreasen (5E 
BYG), Niels Müller (SK Forsyning), Mads Nissen (TC Anlæg) 
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Dagsorden 
 

1. Velkomst v/Gry Green Linell og Henrik Brøner Jørgensen 

a. Ny vicesektionsleder og uddannelsesleder fra januar 2021 

b. Kort gennemgang af mødets program 

c. Præsentationsrunde 

2. Gennemgang og status for den nye civilingeniøruddannelse, herunder gennemgang af nøgletal 

v/Henrik Brøner Jørgensen 

3. Status for diplomingeniøruddannelsen, herunder gennemgang af nøgletal v/Gry Green Linell 

4. Status for kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik (CK), herunder gennemgang af nøgletal v/ 

Henrik Brøner Jørgensen 

5. Debat: Hvordan arbejder I med FN’s verdensmål ude i virksomhederne? Hvordan forventer I, at vi 

arbejder med verdensmålene på uddannelserne, og hvilke forventninger har I til de 

færdiguddannede?   

Fra september 2021 er det et krav, at det af studieordningen fremgår tydeligt, hvordan vi på 

uddannelserne arbejder med FN´s verdensmål  

6. Eventuelt 
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1. Velkomst v/Gry Green Linell og Henrik Brøner Jørgensen 

GGL bød velkommen til dette års aftagerpanelmøde og gennemgik dagens program. GGL 

informerede om, at diplomingeniøruddannelsen på Bygningsteknik vil få en ny vicesektionsleder og 

uddannelsesleder fra 1. januar. Thomas Asmus Pedersen har tidligere været ansat på SDU byg i 

perioden fra 2006 – 2016 både som underviser, studiekoordinator og konstitueret sektionsleder.  

GGL meddelte, at hun fra januar går tilbage til opgaverne som underviser og praktikkoordinator. 

Efterfølgende var der bordet rundt, hvor medlemmerne og deltagerne præsenterede sig.   

 

2. Gennemgang og status for den nye civilingeniøruddannelse, herunder gennemgang af nøgletal 

v/Henrik Brøner Jørgensen 

HBJ orienterede om sektionens fokusområder herunder opbygning på forskningsområdet. HBJ 

oplyste, at der er kommet en del forskere til siden sidst. På nuværende tidspunkt er der 6 Ph.d.-

studerende og en gæste Ph.d.-studerende, som bidrager med en masse ny udvikling til sektionen. 

Derudover er der ansat 4 forskningsadjunkter. Forskningen har primært været inden for facader, 

konstruktioner og bæredygtighed, som også er fagprofiler, der matcher den nye uddannelse.  

HBJ oplyste, at fokusset på forskningsopbygning har betydet, at der er blevet arbejdet med 

laboratorierne. F.eks. er der nu en robot, som bruges til print af betonkonstruktioner. HBJ 

pointerede, at digitalt byggeri er et af de områder, som der er særlig fokus på.  

 

HBJ gennemgik den nye civilingeniøruddannelse i Bygningsteknik. På diplomingeniøruddannelsen er 

man færdig efter 3 ½ år, eller man kan vælge at læse videre på kandidaten i Konstruktionsteknik. Nu 

er der mulighed for, at man kan tage en civilingeniøruddannelse i stedet for, hvor der i løbet af 

bacheloren vil være mere fokus på grundlæggende fag, såsom matematik. Bacheloren fører videre til 

en overbygning, så man kan blive uddannet civilingeniør. HBJ orienterede om, at den nye uddannelse 

startede 1. september. Der startede 24 studerende, og på nuværende tidspunkt er der fortsat 24 

indskrevet på uddannelsen.   

 På overbygningen kan man specialisere sig indenfor en af uddannelsens 5 fagprofiler:  

 - Konstruktionsteknik 

 - Resiliens og bæredygtig udvikling 

 - Digitalt byggeri 
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 - Facader 

 - Installationer, energi og indeklima 

Bacheloren gør de studerende i stand til at tage overbygningen indenfor alle 5 profiler.  

HBJ gennemgik uddannelsen mere detaljeret, og forklarede hvordan uddannelsen er opbygget i 

forhold til grundlæggende videnskabelige fag, anvendt videnskabelige fag og designstudier 

(problembaseret projekter). Med den nye uddannelse er der et generelt fokus på bæredygtig 

udvikling og digitalt byggeri. HBJ fortalte, at designstudier vil tage udgangspunkt i, at de studerende 

selv tager del i at udforme det projekt, som de vil arbejde med. Det er problembaseret, og de 

studerende får mere frihed til at vælge deres projekt og indgangen til det. Design studie på 1. 

semester adskiller sig en smule fra de andre semestre, da de studerende på det tidspunkt endnu ikke 

ved, hvad byggeri helt præcist indebærer.  

Spørgsmål blev stillet i forhold til Design studier, og HBJ forklarede, at det er en måde at undervise 

på, som er noget helt ny for mange universiteter i Danmark. Underviserne på 1. semester, som 

kommer fra udlandet, er selv blevet undervist i lignende fag. HBJ oplyste, at når vi underviser de 

studerende i Design studier, vil vi gerne lære de studerende, at de selv skal kunne finde viden frem, 

når de skal bruge den. HBJ oplyste, at der på det næste aftagerpanelmøde vil være en dybere 

introduktion til, hvad Design studie egentlig indebærer.  

HBJ oplyste, at faget IFG 1 og IFG 2, som indeholder matematik, statik, statistik og mekanik, fortsat 

bliver samlæst med diplomingeniøruddannelsen.  

HBJ forklarede, at der i løbet af uddannelsen kun er indlagt 3 valgfag. Det skyldes, at uddannelsen 

skal gøre de studerende i stand til at specialisere sig i de 5 fagprofiler, derfor er vi nødt til at have 

nogle faste fag skemalagt, som giver mindre plads til valgfag. HBJ fortalte, at når man starter på 

kandidaten, skal de studerende vælge en af de 5 fagprofiler.  

HBJ pointerede, at de 24 der er startet på uddannelsen, er et godt antal i forhold til, at det er en ny 

uddannelse. Det har været tilpas også i forhold til, at holdet har været stort nok til, at de kan arbejde 

i grupper og arbejde sammen som et hold. HBJ fortalte, at det forventes, at der i sommeren 2021 vil 

komme flere studerende til, da markedsføringen af uddannelsen har været bedre i år end forrige 

pga. den sene besked om godkendelsen af uddannelsen.  

Det blev drøftet, om den nye uddannelse har betydet, at færre har søgt ind på 

diplomingeniøruddannelsen. GGL oplyste, at der ikke har været fald i ansøgninger. 

  



5  

 

3. Status for diplomingeniøruddannelsen, herunder gennemgang af nøgletal v/Gry Green Linell 

 GGL orienterede om status på diplomingeniøruddannelsen og oplyste, at vi i foråret havde 60 

 studerende i praktik. Der er enkelte, som har haft nogle skæve forløb pga. COVID-19. Det har 

 betydet, at der er studerende, som har fået godkendelse til at skrive afgangsprojekt først i stedet for 

 praktik, som de færdiggør nu. Der er ca. 50 studerende, som skal i praktik til foråret og 62 

 studerende, som skriver afgangsprojekt lige nu, og forventes af dimittere til januar.  

  

 GGL orienterede om at fra næste år, skal de studerende, der søger gennem kvote 1 have et 

 karaktergennemsnit på mindst 5,0. GGL tilføjede, at det forhåbentligt kan få en positiv indvirkning på 

 frafaldet, da der synes at være en sammenhæng mellem boglige svage, og dem der falder fra.  

  

 Det blev efterfølgende drøftet, om det nye karakterkrav vil medføre at mange bliver sorteret fra. HBJ 

 tilføjede, at det er ikke alle ansøgere, der vil have mulighed for at komme ind via kvote 1, men der er 

 mulighed for at søge via kvote 2, hvor andre forhold vil blive taget i betragtning. Hvis man f.eks. 

 har en håndværkerbaggrund eller har været på udlandsophold, og her vil karakterkravet være 

 svarende til de pladser, der er ledige.  

 

 GGL orienterede om, at de netop har afsluttet et spydspidsprojekt om feedback. GGL oplyste, at de 

 studerende ofte har tilkendegivet, at der mangler feedback i løbet af uddannelsen. Med projektet er 

 der det sidste 1 ½ år blevet arbejdet rigtig meget med peer feedback, hvor de studerende giver 

 hinanden feedback. GGL fortalte, at det er skrevet ind i projektbeskrivelserne og fagbeskrivelserne, 

 og det betyder, at der på de første 4 semestre bliver arbejdet systematisk med feedback.  

 

 GGL fortalte, at der sidste år var omkring 7-8 studerende på udlandsophold på et partneruniversitet, 

 og de studerende bliver opfordret til at tage et semester i udlandet. GGL oplyste, at vi netop 

 har afholdt evaluering af hele uddannelsen, og de studerende gav udtryk for, at de er allermest 

 tilfredse med praktikforløbet og størstedelen mener også, at den ligger fornuftigt i uddannelsen.  

 

 Det blev efterfølgende drøftet, hvordan det er gået de studerende i forhold til at finde 

 praktikpladser. GGL tilføjede, at der er nogle studerende, som har haft svært ved at finde en plads, 

 men det var allerede før COVID-19. GGL fortalte, at de oplevede en recession i foråret på 

 rådgivningsfronten, men at det nu går bedre. Der hvor der har været udfordringer har været i forhold 

 til offentlige arbejdspladser, som kommuner.  
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 GGL gennemgik uddannelsens opbygning, og hvilke valgfag de studerende har mulighed for at 

 tage på 4. og 5. semester. Efterfølgende orienterede GGL om, hvordan undervisningen har forløbet i 

 forhold til COVID-19. De studerende på 1. semester har haft hybrid undervisning, hvor de har været 

 opdelt i to lokaler for at overholde afstandskravet. På 3. semester har undervisningen været en 

 blanding mellem fysisk tilstedeværelse og online. GGL fortalte, at på 5. semester, hvor valgfagene er 

 små, har det kunne lade sig gøre med fysisk tilstedeværelse, mens faget Expert in Teams Innovation 

 har været online, da de er mange studerende blandet sammen.  

 

 GGL pointerede, at det er en udfordring med hybrid undervisning, fordi underviseren både skal 

 tilgodese de studerende som er fysisk til stede og de studerende, som følger med online. Mundtlige 

 eksamener skal afholdes online. GGL oplyste, at det gik overraskende godt i sommers, selvom det 

 selvfølgeligt er kedeligt at afgangsprojekterne skal afholdes online, selvom der er en god grund til 

 det. 

 

 GGL informerede om, at der lagt op til hybrid undervisning fra næste semester, hvor de studerende 

 skiftevis er på campus og hjemme. 

 

4. Status for kandidatuddannelsen i Konstruktionsteknik (CK), herunder gennemgang af nøgletal 

v/ Henrik Brøner Jørgensen 

 HBJ orienterede om seneste nyt fra civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik mht. 

nyansættelser og præsenterede nøgletal for uddannelsen. HBJ oplyste, at David Hoffmeyer er 

ansat som underviser i valgfaget ”Videregående trækonstruktioner”. Derudover er der blevet 

ansat nogle Ph.d.-studerende, som deltager i vejledningen af studerende og bidrager i forhold 

til undervisning på uddannelsen. HBJ oplyste, at vi til optaget i februar 2021 vil modtage 20 nye 

studerende, hvoraf 16 af dem har en bygbaggrund. Som ansøger skal man vælge enten 

bygningsdesign eller maskindesign. HBJ pointerede, at der ikke er sket så meget nyt på 

uddannelsen siden sidst.  

HBJ fortalte, at de studerende kan vælge at skrive 40 ECTS-speciale i stedet for 30 ECTS, som 

betyder, at de allerede starter på deres speciale på 3. semester. HBJ oplyste, at de nogle gange 

anbefaler studerende at tage 40 ECTS, hvis projektet indeholder en del forsøg. HBJ orienterede 

om, at der er færre studerende i dag end tidligere, som vælger at skrive 40 ECTS-speciale, som 

formentlig skyldes, at der er kommet flere interessante valgfag på 3. semester, som tiltrækker 

flere studerende. Derfor vælger flere nu at tage flere valgfag.  

HBJ orienterede om, at Konstruktionsteknik fortsætter indtil den nye overbygning i 
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Bygningsteknik starter, som vil kører, når de nye civilingeniørstuderende er klar til det. Det 

betyder i praksis, at vi om 2 år har optaget de sidste studerende på Konstruktionsteknik. Dog vil 

mange af de samme profilfag gå igen på den nye overbygning.  

 

5. Debat:  

Hvordan arbejder I med FN’s verdensmål ude i virksomhederne?  

Hvordan forventer I, at vi arbejder med verdensmålene på uddannelserne, og hvilke forventninger 

har I til de færdiguddannede?   

GGL fortalte, at vi på SDU arbejder meget med bæredygtighed, og fra september 2021 skal det 

arbejdes ind i studieordningen på alle uddannelser på TEK. GGL pointerede, at der hvor vi som 

uddannelse arbejder med bæredygtighed, er særligt inden for sundhed og trivsel, at man ikke skal 

udsættes for kemikalier og luftforurening. Emner som bæredygtige byer og lokalsamfund, 

trafiksikkerhed, bæredygtige produktionsmønstre og ressourcer, er det vi arbejder mest med.  

 

GGL spurgte medlemmerne, hvordan de ude i virksomhederne forventer, at vi på uddannelsen 

arbejder med verdensmålene, og hvilke forventninger der er til de færdiguddannede.  

 

TB svarede, at forventningen fra deres side mere handler om mindset. TB tilføjede, at det er fint hvis 

man på uddannelsen får en indføring i verdensmålene, men det er endnu mere vigtigt, at de 

studerende har mindsettet med sig i måden de arbejder på. TB understregede, at det ikke må være 

på bekostning af fagligheden, da det er vigtigt at man som ingeniør kan sin faglighed. TB fortalte, at 

de ude i virksomheden både bruger meget og lidt på verdensmålene afhængig af kunderne, og hvad 

man arbejder med. Uddannelsen skal ikke bruge alt for meget tid på det, men mindsettet skal være 

der og bevidstheden om, hvordan man kan koble fagligheden på.  

 

TB oplyste, at miljørigtig projektering ikke er noget de kan sælge, det er noget, som tages for givet, at 

der tænkes miljøbevidst. Og det samme gælder for verdensmålene, der er meget af det vi laver nu, 

som er inden for rammerne og en del af det. TB fortalte, at de har haft de første sager, hvor 

bæredygtighed er blevet diskuteret, og så bliver det synligt. Det betyder noget i den politiske 

sammenhæng og bevågenhed.  

 

TM tilføjede, at det vigtigste er, at de studerende kan de faglige ting og nye teknikker. TM fortalte, at 

de arbejder meget med industri og der er en masse initiativer i gang, som de bruger meget tid på, 

men der er ikke nogen der ser tingene ens. Der er en masse følelser involveret. TM pointerede, at 

det er vigtigst at fagligheden er på plads. FEM design fylder mere og mere, og de nyuddannede skal 
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have en forståelse for, hvordan materialer kan bruges på nye måder. 

KMA tilkendegav, at han var enig med de andre medlemmer, og at uddannelsen allerede har fokus 

på det. KMA tilføjede, at man nogle gange kører baglæns ind i det, når man skal tænke målene ind i 

det der allerede gøres.  

 

HBJ fortalte, at vi med den nye uddannelse kan uddanne ingeniører, som forstår samspillet mellem 

bæredygtighed og konstruktioner. Det er to fagligheder, som oftest bliver opfattet som to forskellige 

verdner. HBJ har et håb om, at der kan uddannes nogle konstruktionsingeniører, som også ved noget 

om bæredygtighed.  

 

TM tilføjede, at generelt bliver der fokuseret inden for egne landegrænser, når man laver 

beregninger i forhold til at mindske CO2, i stedet for at kigge ud i verden på et større plan.  

 

KMA pointerede, at dem der sidder og laver beregningerne, er netop dem, der måske kan gøre en 

forskel. De har valgt at gå den vej og fokuserer udelukkende på den del.  

 

GGL tilføjede, at hver gang bevidstheden er der, så gør det en forskel. Bevågenhed på menneskeliv 

og at det er noget værd, når vi f.eks. bygger broer. Førhen var der mange som mistede livet, når der 

skulle bygges broer, og sådan var det bare. Det har ændret sig markant i dag, ligesom bevidstheden 

om, at materialer skal kunne genanvendes, har stor fokus i dag.  

 

KMA fortalte, at de i virksomheden har nogle kunder, som arbejder meget med verdensmålene, og 

så finder man de mennesker, som ved allermest om det. Man er ude og tale med mange mennesker, 

som besidder forskellige kompetencer. Én kan ikke vide det hele.  

 

TM tilføjede, at man ikke kan bestemme over industrien og hvor stålet skal komme fra. Det har vi 

oftest ingen indflydelse på.  

 

GGL opsamlede pointerne fra diskussionen, og at medlemmerne hovedsageligt havde lagt vægt på 

vigtigheden af faglighed og at mindsettet omkring bæredygtighed skal være der. GGL tilføjede, at det 

for 20 år siden ikke var normalt at tænke en arbejdsmiljøkoordinator ind i projekter. Det kan 

sammenlignes med bæredygtighed. På et tidspunkt bliver det automatisk tænkt ind i alle projekter 

og processer. 

 

TM pointerede, at det er vigtigt, at vi tænker over holdbarheden i bygninger og kigger mere på, 
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hvordan vi kan genbruge dem. F.eks. ved at lave virksomheder om til boliger. Det er vigtigt at de 

nyuddannede tør udfordre vores vaner og bidrager med ny viden. 

 

6. Eventuelt 

Under eventuelt blev det drøftet, hvad de studerende har af planer, som er i gang med at afslutte 

afgangsprojekt og speciale lige nu. GGL orienterede om, at ca. halvdelen regner med at komme i job, 

der hvor de har været i praktik eller har været studentermedhjælper. Det ligner meget det billede, 

som vi oftest ser. 

I forhold til jobmuligheder blev det efterfølgende drøftet, at efter meget byggeri i Odense, er vi 

måske ved at se en udfladning, og det københavnske boligbyggeri er stort set gået i stå. Det påvirker 

alle.  

 

Det blev drøftet, at et nyt aftagerpanelmøde snart skulle afholdes i foråret 2021, hvor vi 

forhåbentligt kan mødes fysisk.  
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