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Dagsorden: aftagerpanelsmøde for bachelor- 
og kandidatuddannelsen i fysik og teknologi 
Mandag d. 26. oktober 2015 kl. 12.30-15.30 

 

Mødet afholdes: Lokale O TEK Seminarrum 30-603-2  

Inviterede til mødet er: Allan G. Kristensen (Delta), Henrik Kjær Andersen (Siemens), Morten Henneberg 

(C.C. Jensen A/S), Peter Krohne-Nielsen (Kaleido Technology), Lasse Juul Villadsen (Interacoustics), Richard 

Ballinger (Ballinger Acoustics), Sune Fuglsang Nielsen (Newtec), Ole Albrektsen (SDU, Lektor, uddannelses-

koordinator), René Lynge Eriksen (SDU, Lektor, uddannelseskoordinator), Peter Juhl (SDU, Lektor), John 

Hansen (SDU, Lektor), Christian Buhl (SDU, studerende), Lucas Thiesen (SDU, studerende), Per Æbelø (SDU, 

specialkonsulent, kvalitetskoordinator), Tine Bernth Neumann (SDU, fuldmægtig, kvalitetsmedarbejder), 

Hanne Hansen (SDU, studiesekretær), Christina Pytlick (SDU, studiesekretær) 

Mødeleder: Per Æbelø 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Per Æbelø  

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet  

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning  

2. Status for uddannelsen v/ Ole Albrektsen og René Lynge Eriksen  

3. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/ studerende Martin Suhr, herunder fremvisning af laboratorier  

4. Projektpræsentation v/ studerende Christian Buhl  

5. 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 
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e. Andet 

6. Eventuelt 

 

Øvrig information 

- Der vil være drikkevarer og sandwich med tilbehør 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 bygningen 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 forefindes inde i hovedtrappen på 1. sal. 

Ved tvivlsspørgsmål på dagen henvises der til Per Æbelø på nummer: 20 49 87 17 

  

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

EN KANDIDAT I FYSIK OG TEKNOLOGI MED SPECIALISERING I AKUSTIK OG SIGNALBEHANDLING HAR … 

VIDEN OM  

Tilgængelige klasser af sensorer og aktuatorer, deres egenskaber, fremstilling, karakterisering og den bagvedlig-
gende teori i deres funktion, strategier for måling af specifikke parametre samt interfacing til sensorer og aktua-
torer. 

Vibrationer og bølger i kontinuerte, isolerede eller koblede systemer, energi transmission, vibrationsisolering, 
lydudstråling fra plane flader samt modal og statistisk energi analyse af vibrationer. 

Stokastiske signaler og støj, støjmodeller, beregning og analyse af støj i systemer samt detektion og filtrering af 
stokastisk støj. 

Iterative metoder til interpolation, differentiation, integration, løsning af lineær og ikke-lineære ligningssystemer 
og løsning af højere ordens differentialigninger, herunder metodernes konsistens og konvergens. 

Lydfelter foran vægge, vægges akustiske impedans, forskellige typer akustiske absorptionsmaterialer samt be-
regningsprincipper til bestemmelse af akustisk absorption 

Lydudstråling fra enkelte og korrelerede lydkilder, akustiske energibegreber, modalsummer til beskrivelse af lyd 
i lukkede rum samt akustisk holografi. 

Forskellige typer wavelet transformationer og analysemetoder samt egenskaber for og konstruktion af wavelets 
og wavelet packets 

Numeriske metoder til bestemmelse matricers egenværdier og –vektorer, finite difference metoden, finite ele-
ment metoden, boundary element metoden samt metodernes anvendelse i løsningen af akustiske problemstil-
linger. 
FÆRDIGHEDER TIL AT KUNNE  

Anvende matematiske metoder og redskaber, herunder numeriske metoder og simuleringsværktøjer, til at ana-
lysere og udvikle nye modeller af elektriske og fysiske systemer og interaktionen imellem dem. 

Designe, implementere, analysere og optimere en sensorplatform med givne specifikationer, herunder arbejde 
systematisk med avanceret signalbehandling og –analyse af stokastiske signaler. 

Beskrive, analysere og udføre målinger på mekaniske systemers vibrationer.  

Diskutere tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister på dansk og 
engelsk. 

Kunne kritisk læse og vurdere faglitteratur og forskningsartikler samt formidle forskningsbaseret teknisk og na-
turvidenskablig viden til forskellige målgrupper. 

Designe, karakterisere og optimere akustiske transducere og systemer samt vurdere og vælge mellem fremher-
skende akustiske måleprincipper. 

Vurdere og vælge blandt de videnskabelige teorier, empiriske viden og eksperimentelle metoder til at måle, 
analysere og optimere et rums akustiske egenskaber, og beskrive hvorledes lyden opfattes af tilstedeværende i 
rummet. 

Behandle, karakterisere og analysere signaler på baggrund af wavelet-baseret signalanalyse og –behandling.  
KOMPTENCER TIL AT KUNNE 

Identificere, formulere og løse tekniske udviklingsopgaver, som er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye 
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løsningsmodeller, og som skal løses i en samfundsmæssig og etisk kontekst. 

Udvikle, udføre, vurdere og konkludere på eksperimentelt arbejde i forhold til den nyeste forskningsbaserede 
teori og empirisk viden, herunder bedømme usikkerheder, fejlkilder og metodernes hensigtsmæssighed. 

Selvstændigt initiere, samarbejde om samt påtage sig et professionelt ansvar i faglige og tværfaglige projekter 
inden for videnskabeligt udviklings- og forskningsarbejde, hvor metoder og redskaber fra uddannelsens centrale 
fag kommer i anvendelse, og hvor de anvendte arbejdsformer fordrer refleksion, samarbejde, selvstændighed og 
høj grad af innovation. 

Selvstændigt tage ansvar for at strukturere og udbygge egne kompetencer gennem selvstændigt tilrettelagt 
læring, bl.a. ved brug af den nyeste forskningslitteratur. 

 

EN KANDIDAT I FYSIK OG TEKNOLOGI MED SPECIALISERING I OPTIK, SENSORER OG NANOTEKNOLOGI HAR … 

VIDEN OM  

Tilgængelige klasser af sensorer og aktuatorer, deres egenskaber, fremstilling, karakterisering og den bagvedlig-
gende teori i deres funktion, strategier for måling af specifikke parametre samt interfacing til sensorer og aktua-
torer. 

Vibrationer og bølger i kontinuerte, isolerede eller koblede systemer, energi transmission, vibrationsisolering, 
lydudstråling fra plane flader samt modal og statistisk energi analyse af vibrationer. 

Stokastiske signaler og støj, støjmodeller, beregning og analyse af støj i systemer samt detektion og filtrering af 
stokastisk støj. 

Iterative metoder til interpolation, differentiation, integration, løsning af lineær og ikke-lineære ligningssystemer 
og løsning af højere ordens differentialigninger, herunder metodernes konsistens og konvergens. 

Frauenhofer og Fresnell diffraktion, Fourier optik, lyspolarisationens transformation i optiske systemer, rumlig og 
tidslig kohærens, laserlysets karakteristika og transformation i optiske systemer, ikke-lineære effekter i optiske 
materialer, fiberoptik og optiske detektorer.  

Kvantemekanisk beskrivelse af det frie strålingsfelt og det fri molekyle, atom- og molekyleorbitaler, approksima-
tioner og operatorer til løsning af elektronisk egenværdi ligning, tidsafhængig pertubationsregning, symmetri og 
gruppeteori.  

Fysiske egenskaber og anvendelser af materialer og systemer med dimensioner af nanometer, karakteriserings-
metoder til undersøgelse af nanometerskala objekter og principperne bag nanoelektroniske og nanofotoniske 
komponenter. 

Avancerede mikro- og nanolitografi-teknikker, bagside-processering, MEMS og NEMS, membraner og bjælker, 
mikro- og nanofluidics, bonding og pakning, samt elektroniske måleteknikker på mikro- og nanokomponenter 

Modellering af vibrationelle og elektroniske overgange i to- og polyatomiske molekyler, absorptionsspektrosko-
pi, Ramanspektroskopi, refleksions- og transmissions-spektroskopi samt skanning- og CCD-baserede spektro-
metre 
FÆRDIGHEDER TIL AT KUNNE  

Anvende matematiske metoder og redskaber, herunder numeriske metoder og simuleringsværktøjer, til at ana-
lysere og udvikle nye modeller af elektriske og fysiske systemer og interaktionen imellem dem. 

Designe, implementere, analysere og optimere en sensorplatform med givne specifikationer, herunder arbejde 
systematisk med avanceret signalbehandling og –analyse af stokastiske signaler. 

Beskrive, analysere og udføre målinger på mekaniske systemers vibrationer.  
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Diskutere tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister på dansk og 
engelsk. 

Kunne kritisk læse og vurdere faglitteratur og forskingsartikler samt formidle forskningsbaseret teknisk og natur-
videnskablig viden til forskellige målgrupper. 

Opsætte, gennemføre, vurdere og konkludere på praktiske eksperimenter til undersøgelse eller udnyttelse af 
specielle lineære og ikke-lineære optiske effekter. 

Udføre molekyle-spektroskopiske målinger og analysere spektrene ved anvendelse af kvantemekanisk teori til 
kvantitativ bestemmelse af elektron- og vibrationsspektre for simple molekyler. 

Designe, fremstille og karakterisere mikro- og nanokomponenter samt systemer ved hjælp af state-of-the-art 
procesteknologi og karakteriseringsteknikker. 
KOMPTENCER TIL AT KUNNE 

Identificere, formulere og løse tekniske udviklingsopgaver, som er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye 
løsningsmodeller, og som skal løses i en samfundsmæssig og etisk kontekst. 

Udvikle, udføre, vurdere og konkludere på eksperimentelt arbejde i forhold til den nyeste forskningsbaserede 
teori og empirisk viden, herunder bedømme usikkerheder, fejlkilder og metodernes hensigtsmæssighed. 

Selvstændigt initiere, samarbejde om samt påtage sig et professionelt ansvar i faglige og tværfaglige projekter 
inden for videnskabeligt udviklings- og forskningsarbejde, hvor metoder og redskaber fra uddannelsens centrale 
fag kommer i anvendelse, og hvor de anvendte arbejdsformer fordrer refleksion, samarbejde, selvstændighed og 
høj grad af innovation. 

Selvstændigt tage ansvar for at strukturere og udbygge egne kompetencer gennem selvstændigt tilrettelagt 
læring, bl.a. ved brug af den nyeste forskningslitteratur. 

 

Erhvervssigte for uddannelsen 

Fysik og Teknologi er en multidisciplinær ingeniøruddannelse på civilingeniørniveau, der sigter mod job-
funktioner, hvor en kombination af grundlæggende fysisk forståelse og en anvendelsesorienteret teknolo-
gisk viden, samt refleksion omkring teknologiens samspil med omgivelserne er af afgørende betydning for 
succes. Dimittender ansættes primært til forsknings- og udviklingsopgaver i udviklingstunge produktions- 
og konsulentvirksomheder.  
En civilingeniør i Fysik og Teknologi arbejder i såvel den private som den offentlige sektor. Overordnet set 
beskæftiger en civilingeniør i Fysik og Teknologi sig med:  

• Forskning og udvikling  
• Implementering af forskningsmetoder og forskningsresultater  
• Iværksætteri og innovation  
• Rådgivning og projektledelse  

inden for  
• Akustiske transducere og sensorer  
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• Simulering og måling af akustiske felter  
• Miljø- og rumakustik  
• Teknisk optisk spektroskopi og andre måleteknikker som beror på vekselvirkningen mellem lys og 

molekylære systemer eller faste stoffer  
• Nanoteknologi og materialeteknologi herunder brug af ’state-of-the-art’ fremstillings- og karakteri-

seringsmetoder  
• Manipulering af lys på nanoskala (nanooptik)  
• Design og realisering af optiske systemer  
• Design og realisering af optiske sensorer  
• Avanceret signalanalyse og -behandling 

 

 

 

Nøgletal for uddannelsen 

 


