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Dagsorden: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelsen i kemi og bioteknologi 
samt bachelor- og kandidatuddannelsen i kemi 

Mandag d. 9. november kl. 12.30-15.30 

 

Mødet afholdes: O TEK Seminarrum 30-603-2 

Inviteret til mødet er:  

Elisabeth Villumsen (Novozymes), Mogens Hede Jensen (Dairy Fruit A/S), Martin Skov Skjøth-Rasmussen 

(Haldor Topsøe A/S), Lars Brodersen Holm (Renew Energy A/S), Sabine Meng Jensen (Eurofins A/S), 

Marianne Virsøe (Carlsberg), Lene Pedersen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Kathrine Bisgaard 

Christensen (SDU, Lektor), Knud Villy Christensen (SDU, Lektor), Alex Juhl Burchall (SDU, studerende), Per 

Æbelø (SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Mette Pedersen (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/ Lene Pedersen 

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

Bisgaard Christensen 

4. Præsentation af speciale v/ Alex Juhl Burchall  

5. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov  

b. Dimittendernes diplomer og kompetenceprofiler – giver de et brugbart billede af deres 

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

d. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 

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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Erhvervssigte for uddannelsen 

Kemiingeniører uddannes til at varetage vigtige erhvervsfunktioner. Blandt typiske arbejdsområder kan 
nævnes: 

Design, projektering og idriftsætning af nye procestekniske anlæg samt udvikling, optimering og drift af 
igangværende anlæg. Det være sig anlæg inden for kemisk og biokemisk produktion, miljøforbedring, 
fødevareproduktion, medicinalproduktion etc.  

Udvikling, optimering og implementering af analysemetoder. Herunder såvel klassiske analyser som 
moderne instrumentelle metoder og biologiske teknikker.  

Rådgivning, konsulentarbejde, sagsbehandling eller tilsyn i forhold til private og offentlige virksomheder 
især med henblik på kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold.  

Udvikling af produkter og processer, hvor kemiske forhold har væsentlig betydning.  

Kompetenceprofil for uddannelsen 

Fastsættelse af uddannelsernes kompetencemål tager udgangspunkt i love og bekendtgørelser på området. 
Desuden tages udgangspunkt i de erhvervsfunktioner, som de nyuddannede ingeniører forventes at skulle 
bestride og i de krav om personlig og faglig udvikling, der ligger i forlængelse af uddannelserne. 

Der stilles en lang række ikke-kemiingeniørspecifikke kompetencekrav til de nyuddannede ingeniører, som 
beskrevet i den generelle del af studieordningen. 

Særligt for kemiingeniører gælder, at de har opnået flg.: 

Viden 

Har inden for uddannelsens fagsøjler i kemiteknik, bioteknologi, fysisk kemi og materialer samt almen kemi 
har opnået teoretisk forskningsbaseret viden 

skal kunne forstå og reflektere over fagområdernes teoretiske indhold samt metoder 

Færdigheder til at 

kunne anvende forskningsfaglig viden, videnskabelige metoder og redskaber indenfor uddannelsens 
fagsøjler i kemiteknik, bioteknologi, fysisk kemi og materialer samt almen kemi til løsning af 
problemstillinger i uddannelsens jobprofiler anført i §1 

kunne designe, planlægge, modificere og optimere kemiske og biotekniske procesanlæg og produkter på 
grundlag af tekniske, ressourcemæssige og miljømæssige overvejelser 

kunne lede laboratoriearbejde og validere analytiske målemetoder 

kunne forestå opgaver i kvalitets- og miljøledelse, herunder kunne vedligeholde kvalitetsstyringssystemer, 
kunne varetage rådgivnings- og konsulentopgaver samt administrative opgaver inden for 
kemiingeniørrelaterede fagområder. 
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Kompetencer til at 

kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i projektsammenhænge, herunder kunne bidrage med 
egen fagspecifik viden samt formidle viden og løsningsmodeller til projektpartnere  
kunne fastlægge behov for videre udvikling af faglige og personlige kompetencer 
 

Ovenstående slutkompetencer baserer sig på de generelle ingeniørfærdigheder fra DSMI og desuden på et 
fagligt fundament af kompetencer inden for en række tekniske, naturvidenskabelige og 
samfundsrelaterede discipliner herunder beskrevet ved uddannelsens fagsøjler. 

 

Nøgletal for uddannelsen 
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Kort om uddannelsen 
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Erhvervssigte for uddannelsen (Bachelor) 

Kemiingeniører uddannes til at varetage vigtige erhvervsfunktioner. Blandt typiske arbejdsområder kan 
nævnes: 

• Design, projektering og idriftsætning af nye procestekniske anlæg samt udvikling, optimering og 
drift af igangværende anlæg. Det være sig anlæg inden for kemisk og biokemisk produktion, 
miljøforbedring, fødevareproduktion, medicinalproduktion etc.  

• Udvikling, optimering og implementering af analysemetoder. Herunder såvel klassiske analyser 
som moderne instrumentelle metoder og biologiske teknikker.  

• Rådgivning, konsulentarbejde, sagsbehandling eller tilsyn i forhold til private og offentlige 
virksomheder især med henblik på kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold.  

• Udvikling af produkter og processer, hvor kemiske og biokemiske forhold har væsentlig 
betydning.  

Civilingeniører i kemi skal på grundlag af videnskabelige og teknologiske modeller og med hensyntagen til 
samfundets og erhvervslivets forhold kunne varetage forsknings-, udviklings- og uddannelsesopgaver i 
privat og offentligt regi inden for nogle af Det Tekniske Fakultets kernekompetenceområder fx.: 

• Modellering og optimering af kemitekniske og biotekniske processer. 

• Udnyttelse af nye membranseparationsteknikker. 

• Opbygning og styring af reaktorer. 

• Simulering af kemitekniske og bioteknologiske processer. 

• Fremstilling og karakterisering af materialer med unikke funktionelle egenskaber. 

• Industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer, nutraceuticals eller 
biobrændsler. 
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Kompetenceprofil for uddannelsen (bachelor) 

Fastsættelse af uddannelsernes kompetencemål tager udgangspunkt i love og bekendtgørelser på området. 
Desuden tages udgangspunkt i de erhvervsfunktioner, som de nyuddannede ingeniører forventes at skulle 
bestride og i de krav om personlig og faglig udvikling, der ligger i forlængelse af uddannelserne. 

Der stilles en lang række generelle kompetencekrav til de nyuddannede bachelorer i kemi, som beskrevet i 
den generelle del af studieordningen. 

Særligt for bachelorer i kemi gælder, at de har opnået flg.: 

Viden 

• har inden for uddannelsens fagsøjler i kemiteknik, bioteknologi, fysisk kemi og materialer 
samt almen kemi opnået teoretisk forskningsbaseret viden  

• skal kunne forstå og reflektere over fagområdernes teoretiske indhold samt metoder 

Færdigheder til at 

• kunne anvende forskningsfaglig viden, videnskabelige metoder og redskaber indenfor 
uddannelsens fagsøjler i kemiteknik, bioteknologi, fysisk kemi og materialer samt almen 
kemi til løsning af problemstillinger i uddannelsens jobprofiler anført i §1 

• kunne designe, planlægge, modificere og optimere kemiske og biotekniske procesanlæg og 
produkter på grundlag af tekniske, ressourcemæssige og miljømæssige overvejelser. 

• kunne forestå opgaver i kvalitets- og miljøledelse, herunder kunne vedligeholde 
kvalitetsstyringssystemer, kunne varetage rådgivnings- og konsulentopgaver samt 
administrative opgaver inden for kemiingeniørrelaterede fagområder. 

• kunne lede laboratoriearbejde og validere analytiske målemetoder 

Kompetencer til at 

• kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i projektsammenhænge, herunder kunne 
bidrage med egen fagspecifik viden samt formidle viden og løsningsmodeller til 
projektpartnere  

• kunne fastlægge behov for videre udvikling af faglige og personlige kompetencer 

Ovenstående slutkompetencer baserer sig på de generelle ingeniørfærdigheder fra DSMI og desuden på et 
fagligt fundament af kompetencer inden for en række tekniske, naturvidenskabelige og 
samfundsrelaterede discipliner herunder beskrevet ved uddannelsens fagsøjler 

 

 

 

 



 9 

Erhvervssigte for uddannelsen (kandidat) 

Civilingeniører i kemi uddannes til at varetage vigtige erhvervsfunktioner. Blandt typiske arbejdsområder 
kan nævnes 

• Design, projektering og idriftsætning af nye procestekniske anlæg samt udvikling, optimering og 
drift af igangværende anlæg. Det være sig anlæg inden for kemisk og biokemisk produktion, 
miljøforbedring, fødevareproduktion, medicinalproduktion etc.  

• Forskning i forbindelse med udvikling af produkter og processer, hvor kemiske eller 
bioteknologiske forhold har væsentlig betydning. Det være sig produkter og/eller processer til 
kemisk produktion, bioraffinering, energiomdannelse, fødevareforædling eller håndtering af 
rest- og spildprodukter fra industri og landbrug.  

• Forskning i forbindelse med udvikling og optimering af kemiske synteseprocesser med 
tilhørende katalysatorer. 

• Forskning i udvikling af nye materialer med specifikke funktionelle egenskaber.  

• Rådgivning og konsulentarbejde i private og offentlige virksomheder indenfor kemi, miljø og 
biosystemer.  

Kompetenceprofil for uddannelsen  

Fastsættelse af uddannelsernes kompetencemål tager udgangspunkt i love og bekendtgørelser på området. 
Desuden tages udgangspunkt i de erhvervsfunktioner, som de nyuddannede ingeniører forventes at skulle 
bestride og i de krav om personlig og faglig udvikling, der ligger i forlængelse af uddannelserne. 

Der stilles en lang række ikke-kemiingeniørspecifikke kompetencekrav til de nyuddannede ingeniører, som 
beskrevet i den generelle del af studieordningen. 

For civilingeniører i kemi gælder, at de har opnået flg.: 

Viden og forståelse  

• inden for uddannelsens faglige profiler skal have tilegnet sig specifik viden baseret på forskning 
med international forankring på et højt niveau 

• skal kunne forstå og beskrive videnskabelige problemstillinger på baggrund af egen eller andres 
forskningsbaserede viden, herunder opstille arbejdshypoteser for videnskabeligt arbejde 

Baseret på denne viden skal civilingeniører kunne løse komplicerede tekniske problemer, designe og 
implementere komplekse teknologiske produkter og systemer i en samfundsmæssig kontekst. For 
civilingeniører i kemi betyder dette at de skal: 

Færdigheder 

• kunne anvende de metoder og redskaber der knytter sig til de specifikke fagområder i 
uddannelsens fagprofiler i relation til uddannelsens jobprofil beskrevet i §1 

• kunne formidle og diskutere viden og resultater af videnskabeligt arbejde til modtagere med 
forskellige faglige kompetencer. 
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• kunne udvikle, designe, planlægge, modificere og optimere kemiske og biotekniske 
procesanlæg og produkter på grundlag af kemitekniske, biotekniske, ressourcemæssige og 
miljømæssige overvejelser 

• kunne udvikle analytiske metoder til anvendelse ved forskning og udvikling. 

Kompetencer 

• kunne varetage forsknings- og udviklingsopgaver inden for uddannelsens faglige 
spidskompetencer: Bioteknologi og bioraffinering, Funktionelle Materialer, Kemiteknik eller 
Miljøeffektiv teknologi 

• kunne forestå opbygning og ledelse af analytiske laboratorier og systemer til kvalitets- og 
risikostyring  

• kunne forestå udvikling og implementering af systemer til kvalitets- og risikostyring   

• kunne varetage rådgivnings- og konsulentopgaver inden for uddannelsens spidskompetencer: 
Bioteknologi og bioraffinering, Funktionelle materialer, Kemiteknik eller Miljøeffektiv teknologi 

• kunne igangsætte og bidrage til faglige og tværfaglige samarbejder, herunder påtage sig ansvar 
for egne opgaver 

• kunne planlægge og gennemføre egen faglig og personlig udvikling 

Ovenstående slutkompetencer baserer sig på de generelle ingeniørfærdigheder fra DSMI og desuden på et 
fagligt fundament af kompetencer inden for en række tekniske, naturvidenskabelige og 
samfundsrelaterede discipliner herunder beskrevet ved uddannelsens fagsøjler. 
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Nøgletal for uddannelsen 
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