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Dagsorden: aftagerpanelmøde for 
Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 
Mandag d. 23. november 2015 kl. 12.30-15.30 

 

Mødet afholdes: O TEK Seminarrum 31-605-2 

Inviteret til mødet er: Frank Elefsen (Teknologisk Institut), Per Diget (Niras), Jan Strømvig (Fjernvarme Fyn), 
Peter Kjær Hansen (Dansk Energi), Jeannette Jørgensen (Energinet.dk), Charles Nielsen (TREFOR), Hans 
Henrik Dahl Andersen (NGF Nature Energy), Christian T. Veje (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), 
Henrik Wenzel (SDU, Professor), Tine Bernth Neumann (SDU, Fuldmægtig, Kvalitetsmedarbejder), Mette 
Jantzen (SDU, Kontorfuldmægtig) 

Der er afbud fra: 

Mødeleder: Tine Bernth Neumann 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/ Tine Bernth Neumann  

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet  

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning  

2. Status for uddannelsen v/ Christian T. Veje 

3. Præsentation af forskningsprojekt; Energi i bygninger v/ Adjunkt Muhyiddine Jradi  

4. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/ studerende Dzenita Hasic 

5. Præsentation af bachelorprojekt v/ Jannick Hauschildt Buhl og Mikkel Bosack Simonsen 

6. Præsentation af ErhvervsPhD projekt hos Graintec v/ Anders Fjeldbo Haubjerg 

7. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov  

b. Status for beskæftigelsessituation; hvor er kandidaterne ansat og hvad laver de? 

c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 

d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 

e. Andet 

8. Eventuelt 
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Øvrig information 

- Der vil være sandwich og drikkevarer ved ankomst, samt kaffe, frugt og kage efter rundvisningen 
- Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til fuldmægtig Tine Bernth Neumann på mail 

tibn@tek.sdu.dk eller telefon 65504286 
- Skemaer til rejsegodtgørelser udleveres efter mødet 

 

Vejviser 

Oversigtskort over Syddansk Universitet kan forefindes her, det Tekniske Fakultet er bygningen i øverste 
højre hjørne. 

Ved ankomst til Det Tekniske Fakultet anvendes indgang T (hovedindgang).  

Elevator og trappe forefindes til venstre for hovedtrappen og tages til 1. sal; drej til højre, tag første gangsti 
til højre, herefter 2. gangsti til højre. Mødelokalet er første dør til venstre (mødelokale 31-605-2 med 
navnet ”benz”). 

Vær opmærksom på, at der desværre kan være udfordringer mht. at finde en parkeringsplads på P1 og P2, 
det anbefales at bruge P9, P3 eller P4. 

Ved tvivlsspørgsmål på dagen henvises der til Tine Bernth Neumann på mobil: 60213991 

 

 

 

 

  

http://static.sdu.dk/mediafiles/D/8/2/%7BD82479FC-A171-459A-B23A-537B2C4DC4CA%7DCampusvej_190815.pdf


TIBN, Oktober 2015 3 

Kort om uddannelsen 

 



TIBN, Oktober 2015 4 

Erhvervssigte for uddannelsen (Bachelor) 

Bacheloruddannelsen i Energiteknologi er en tværfaglig, videnskabelig ingeniøruddannelse med mulighed 
for at fortsætte på kandidatuddannelsen i Energiteknologi med henblik på at opnå titlen Civilingeniør i 
Energiteknologi. 

Bachelorer i Energiteknologi vil besidde de nødvendige kompetencer til at varetage formidlings, udviklings- 
og projektstyringsfunktioner i forbindelse med mindre avancerede opgaver og projekter. 

En bachelor i Energiteknologi vil kunne arbejde både i den private og offentlige sektor. Overordnet set 
beskæftiger en bachelor i Energiteknologi sig med: 

• Projektudvikling inden for energianlæg 
o Kraftværker på biomasse, affald og fossile brændsler 
o Vindmøller på havet og på land 
o Varmepumper og geotermi 
o Bølgekraft, mv. 
o Anlæg til transmission og distribution af energi 
o Anlæg, der producerer energiservices til forbrugerne 

• Teknologiudvikling 
o Udvikling af nye energiteknologier 
o Effektivisering af kendte teknologier 

Bachelorerne vil typisk få ansættelse hos: 

• Energiselskaber (el, varme og naturgas) 
• Rådgivende ingeniørselskaber 
• Teknologileverandører 
• Myndigheder (Energistyrelsen, regionerne og kommunerne) 
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Kompetenceprofil for uddannelsen (Bachelor) 

Kompetenceprofilen for den teknisk-videnskabelige bacheloruddannelse i Energiteknologi ved 
Syddansk 
Universitet er baseret på Den Danske Kvalifikationsramme. Uddannelsen er tilrettelagt efter Det 
Tekniske 
Fakultets uddannelseskoncept "Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser" 
(DSMI). 
 
DSMI hviler på et pædagogisk/didaktisk grundlag, der fremmer et læringsmiljø hvor den studerende 
tilegner sig en række brede ingeniørkompetencer udover den viden, færdigheder og kompetencer der 
specifik for uddannelsen. Derved opnår den studerende at kunne: 

- identificere egne læringsbehov og planlægge strategier for effektiv læring 
- evaluere egen læring og selvstændigt sætte sig ind i ny viden 
- samarbejde på tværs af faggrupper og kulturer 
- planlægge, udføre og evaluere projektorganiseret arbejde 
- arbejde innovativt og kreativt med ingeniørfaglige problemstillinger 
- deltage i iværksætteri 

 
Bacheloren i Energiteknologi besidder endvidere: 
 
- uddannelsesspecifik forskningsbaseret viden om ingeniørfaglige teorier og metoder samt grundlæggende 
teoretisk og praktisk viden om de økonomiske og juridiske forhold på energiområdet. Dette kvalificerer 
bacheloren til at kunne identificere og forstå videnskabelige problemstillinger i relation til et givet 
energisystem, herunder de tekniske, juridiske, økonomiske og politiske aspekter samt energisystemets 
indflydelse på miljø og klima. 
 
- uddannelsesspecifikke færdigheder i at vurdere og vælge blandt energiteknologiens videnskabelige teori- 
er, metoder og redskaber. Bacheloren kan anvende eksisterende løsningsmodeller inden for konvertering, 
produktion, lagring, distribution og forbrug af energi samt juridisk og økonomiske regulering af relevans 
for energiområdet. 
 
- uddannelsesspecifikke kompetencer til at kunne indgå professionelt i fagligt og tværfagligt samarbejde 
omkring udviklingsopgaver, projektarbejde og formidling indenfor fagområdet energisystemer samt 
håndtere energisystemets komplekse problemstillinger i forhold til teknik, miljø, klima, økonomi, love og 
regler. 
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Erhvervssigte for uddannelsen(Kandidat) 

Civilingeniører i Energiteknologi forventes at finde beskæftigelse som brobyggere imellem 
energiteknologien og dertil hørende juridiske og politiske aspekter samt miljø, klima og bæredygtighed. 
Beskæftigelses- mulighederne vil være gode i offentlige såvel som private virksomheder og organisationer, 
der beskæftiger sig med forskning, udvikling og / eller formidling af teknologibaserede løsninger, systemer 
eller produkter inden for energiteknologien eller bæredygtighed. 

Uddannelsen lægger således op til, at en Civilingeniør i Energiteknologi inden for ovennævnte område vil 
kunne bidrage med: 

Forskning og udvikling 
Formidling 
Analyse og rådgivning 
Projektledelse 

Administration af og tilsyn 
med offentligretlige regler 
Drift og vedligehold 
Salg af energiløsninger 
 

Som eksempler på konkrete jobfunktioner kan nævnes: 

Ansættelse inden for distributionsvirksomheder – eksempelvis i fjernvarme- eller 
elforsyningssektoren 

Projektingeniør med specialkompetence inden for eksempelvis bioteknologiske processer (fer- 
menteringsteknologi), varme- og køleforsyningsprocesser og inden for vindmølleindustrien. 
Ansættelse i konsulent og salgsvirksomhed med fokus på systemløsninger og systemsalg 
Ansættelse i rådgivende ingeniørvirksomheder med særlig viden og kompetencer indenfor energi- 
teknologi, tilsyn, miljøgodkendelser, priskalkulation, projektledelse og bygherrerådgivning. 
Ansættelse som projekt- eller serviceleder inden for energiteknologiske og klima / miljø områder 
Ansættelse i offentlige styrelser, private firmaer og / eller administrationer, der administrerer 
autorisationer, sikkerhedsregler og generel administration af energi, klima og miljøområder 

Ansættelse til undervisning, forskning og uddannelse 

Endelig vil det for særligt velkvalificerede dimittender være muligt at fortsætte som ph.d.-studerende in- 
den for et relevant forskningsområde. 
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Kompetenceprofil for uddannelsen(Kandidat) 

Kompetenceprofilen for civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi er baseret på Den Danske 
Kvalifikationsramme, og uddannelsen er tilrettelagt efter uddannelseskonceptet ’Den Syddanske Model for 
Ingeniøruddannelser’ (DSMI). 

Udover tilvejebringelsen af et forskningsbaseret, teknisk-videnskabeligt grundlag, hvorpå civilingeniøren i 
Energiteknologi er kvalificeret til selvstændigt at identificere, forstå og løse komplekse ingeniørfaglige 
opgaver, hviler konceptet på den studerendes tilegnelse af specifik viden om, praktiske færdigheder i samt 
generelle kompetencer inden for projektledelse. På ovennævnte baggrund er kandidaten kvalificeret til at 
indgå fagligt og tværfagligt i videnskabeligt udviklingsarbejde, der forudsætter opstilling og formidling af 
nye analyse- og løsningsmodeller inden for området. 

Civilingeniøren i Energiteknologi besidder forskningsbaseret viden om teorier og metoder, hvilket 
kvalificerer til at kunne identificere, forstå, diskutere og reflektere over videnskabelige problemstillinger 
inden for energisystemer og teknik, miljø og klimapåvirkninger, økonomisk bæredygtighed samt juridiske 
og politiske aspekter af ovenstående områder. 

Civilingeniørens færdigheder består i på et videnskabeligt grundlag at kunne vurdere og vælge blandt og 
mestre videnskabelige teorier, metoder og redskaber med udgangspunkt i relevant matematik, statistik, 
fysik og kemi, hvilket kvalificerer ham/hende til at kunne anvende eksisterende og opstille nye analyse- og 
løsningsmodeller inden for konvertering, produktion, lagring, distribution og forbrug af energi samt juridisk 
og økonomisk regulering af områderne.  

Civilingeniøren besidder desuden kompetencer til fagligt og tværfagligt at kunne deltage i, samarbejde om 
og lede projekter samt at kunne formidle resultater herfra til såvel fagfæller som ikke-specialister. Disse 
almene læringskompetencer opøves gennem den konkrete tilrettelæggelse af uddannelsen herunder ikke 
mindst den problem- og projektbaserede arbejdsform, som træner den studerende i at reflektere over 
egen rolle og til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen læring, udvikling og specialisering. Endvidere 
besidder civilingeniøren domænespecifikke kompetencer inden for relationen mellem beskrevne 
energiteknologier og miljø, klima og samfundsmæssige forhold. 

Civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi kvalificerer desuden til en relevant forskeruddannelse ph.d.). 
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Nøgletal for uddannelsen 

 


