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Referat: aftagerpanelmøde for kandidatud-
dannelsen i miljøteknologi 
Tirsdag d. 3. november kl. 12.00-15.00 

 

Deltagere: Ole Hvelplund (NGN Nature Energy), Jan Trahne (Odense Renovation), Peer Andersen (Fjern-
varme Fyn), Søren Nielsen (Dansk Miljørådgivning), Birgitte L. Sørensen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordina-
tor), Henrik Wenzel (SDU, Professor), Lorie Hamelin (SDU, Adjunkt), Ole L. Dall (SDU, Seniorkonsulent), Per 
Æbelø (SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Tine Bernth Neumann (SDU, Fuldmægtig, kvalitets-
medarbejder) 

 

Referat af mødet (referent: Tine Bernth Neumann) 

1. Velkomst v/Per Æbelø  
a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet  
b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning  

Generel forventningsangivelse; bred enighed omkring gode muligheder for at udvide sam-
arbejdet udover aftagerpanelet. 
 

2. Status for uddannelsen v/ Birgitte L. Sørensen 
Kort gennemgang af uddannelsens indhold  
 

3. Debat 
Gennemgang af det centrale i kompetenceprofilen v/ Birgitte Sørensen (afsnit G-K i afsnittet med 
kompetenceprofil, bilag til dagsorden). 
Der vil ske en drøftelse i december om hvordan uddannelsen kan blive bedre, hvor skal den hen i 
fremtiden. Det overordnede mål er, at have en holistisk tilgang hvor alle aspekter af et givent om-
råde/problem kommer i spil.  
Det tilstræbes at få mere samfundsøkonomi ind da det er centralt i forhold til de fleste arbejdsom-
råder.  
Fokus er på innovation og teknologi, og på om projekter kan sælges på et marked når de er færdi-
ge, da der er stor konkurrence om midlerne til forskning.  
Man er gode til at fastholde udenlandske ph.d. studerende i Danmark og videreuddanne dem på 
SDU. 
 
Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov  

Kommentar fra aftager:  
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Der stilles spørgsmål til det faktum, at man har mange internationale studerene men ikke et inter-
nationalt sigte i uddannelsen?  
Svar:  
Formålet er ikke at være international men der er mulighed for at optage udenlandske studerende - 
de skal gerne kunne få job i DK efter endt uddannelse.  
Erhvervssigte skal målrettes en dansk praksis/kontekst i forhold til akkreditering, så erhvervssigtet 
bliver alene holdt op imod om det kan bruges i en dansk kontekst. 
 
Kommentar fra aftager:  
Energisektoren er meget dansk fokuseret, man kigger kun på danske systemer, og kunne godt foku-
sere mere på udenlandske trends. Have et billede af hvad der sker i udlandet.  
Svar:  
Man har en studerende som skal til at kigge på udenlandske scenariestudier og resultaterne heraf. 
Det kan godt operationaliseres mere og trækkes ind i studiet. Man kan godt finde ud af hvordan 
man bruger det i forretningsforståelse i udlandet.  
 
Kommentar fra aftager:  
Uddannelsen skal bruges til at højne standarden i sektoren, man er nødt til at være ”med på bea-
tet” – også i forhold til udenlandske erfaringer. 
Et eksempel er svenskerne som henter varme ud af spildevand med varmepumper (men de stopper 
til). 
Svar:  
Affaldskurset er et godt eksempel på at man prøver at trække de udenlandske studerendes erfarin-
ger fra deres hjemlande (”hvordan gør I det hos jer?”). Her er forskelle blandt andet bundet til kli-
maforskelle, fx i forhold til håndtering af biologisk affald i lande med varmt klima. 
 

 
Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 
 
Økonomi/brugeradfærd: 
Der er altid en økonomisk drivkraft i forhold til affaldssortering, og økonomi bør indgå mere i ud-
dannelsen af denne årsag. 
Service er ofte nøgleordet i forhold til økonomien da nogen skal ønske at betale for det i sidste en-
de. Især i forhold til affaldssortering er arbejdet meget borgernært og her er det er samspil mellem 
både økonomi, miljø og borgeradfærd (en investering i fx et automatisk system skal holdes op imod 
om folk kan motiveres til at bruge det).  
Det er et kompliceret område da forskellige kommuner kan have helt forskellige erfaringer med det 
samme system, derfor kunne det give mening at få et større indblik i, hvad disse forskelle skylde og 
betyder. 
I forsyning er borgerinddragelse og adfærd også meget vigtig. Ikke ind som decideret fag men som 
en overordnet kompetence/viden/indsigt. 
 
Jura: 
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Miljø/affaldsområdet er meget reguleret og derfor spiller regler og jura en stor rolle. 
Samfundsstrukturer, ejerstruktur, hvem har ansvaret omkring affaldsindsamling, vindmøller, var-
meforsyning osv. Er alle eksempler på områder som spiller sammen og som er meget regulerede. 
 
Fokus skal være på det naturvidenskabelige i uddannelsen, men der skal også være en forståelse 
for hvilken kontekst de går ind i.  
Det er inde i uddannelsen i det omfang der er plads til, men det er ikke så stort et område pt. 
Det tænkes mere ind i hele uddannelsen (jf. den holistiske tilgang) i stedet for regulære jura-kurser. 
Eksempelvis når de studerende bruger ”energyPRO” til at modulere eksperimenter, undersøger de 
også hvad fx ændring i PSO afgifte og anden lovgivning betyder.  
Der bliver således lavet samfundsøkonomiske beregninger i projekter og mange studerende bruger 
også et erhvervsøkonomisk element i deres projekter. 
 
Det er en overordnet diskussion om hvor meget generalist og hvor meget specialist de skal være. 
Problematik i at de enkelte områder er meget store og komplekse, (fx afgiftsstruktur på el). 
De får jo forskellige specialer så de kan ikke sættes ind i det hele, og lovgivningen ændrer sig hele 
tiden, så det er ressourcetungt at holde dem 100% opdaterede på alt hele tiden. 
 
Tiltag:  
Værd at undersøge om vi har kompetencer på SDU (Fx Professor Bent Ole Gram Mortensen) som vil 
kunne styrke dette område i undervisningen. Der kan også bruges medvejledere med en anden 
baggrund/faglighed på projekter. 
Det vil give mening at tage udgangspunkt i EU-lovgivning da det regulerer det meste. 
Måske samlæsning med andre hvis der skal laves en bachelordel. 
 
I forhold til hvilke basisfag man har, så kan man overveje, om der skal være regler for hvem der kan 
komme ind, altså om det er nogen fra andre uddannelser, som har nogle af de ønskede basiskom-
petencer. Det kan frigive ECTS point på uddannelsen til andre fag som fx mere jura eller økonomi 
 
 
Internationale studerende 
Sprogbarriere i mindre virksomheder hvis det er udenlandske studerende, især i affaldshåndtering 
hvor der er stor forskel på de ansattes uddannelsesmæssige baggrund.  
Måske sprogkrav i fremtiden? Der er i hvert fald fokus på det, men der skal kigges på hvordan de 
integreres på det danske arbejdsmarked.  
Man har prøvet at lave arrangementer omkring det på SDU, men det var kun 5 ud af 35 som var in-
teresserede. 
Så vil de overhovedet bruge uddannelsen til at få job i Danmark? 
 
Kommentar fra aftager:  
De internationale studerendes fokus er nok ikke som udgangspunkt på job i Danmark når de er 
færdige, men på eventyret i at tage en spændende uddannelse i Danmark. Vi er kendt som for-
gangsland i forhold til fx vedvarende energi hvilket kan virke tiltrækkende på mange. 
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Måske skal man fokusere mere på alumne-netværk og på studiestarten, men det skal indkøres lø-
bende og af flere omgange.  
 
Der har været interne problemer med optaget af de udenlandske ansøgere – det bliver løst fremad-
rettet! 
 
Rekrutteringsgrundlag og virksomhedssamarbejde 
 
Ca. 50/50 på kønsfordeling hos miljø, men ikke på de andre uddannelser. 
 
Ønsket er at appellere mere til danske studerende og især studerende fra andre uddannelsesinsti-
tutioner. 
 
Tiltag: 
- Faste aftaler med relevante virksomheder; markedsføre samarbejdet 
- Specialiseringer på uddannelserne; ikke via specialfag, men med nogle specielle samarbejder 

med virksomhederne  
- Flere studierelevante; gensidigt samarbejde, hvor de studerende får penge og faglig erfaring og 

virksomhederne får en rekrutteringspulje. Det er på kandidatniveau, så virksomhederne kan få 
løst opgaver af en vis kompleksitet. 

- Fast jobpulje med fx 25 relevante studiejobs; også med andre virksomheder, kan bruges som 
tiltrækningsfaktor for studerende som ellers ville vælge fx at flytte til København efter studie-
job  

- Systematisere at man finder job/praktik/projektmuligheder (uddannelsesrepræsentanter 
kommer ud i virksomhederne og laver den liste). 

 
Det er vigtigt at bruge netværket, relevante virksomheder kunne være: Rambøll, COWI, Vandcenter 
Syd, Niras, EKOKEM m.fl.  
 
Fremadrettet (undervisere): 
Statistik på hvor de studerende kommer ud og laver deres projekter og får praktik/jobs. 
 
Bruge virksomhederne i undervisningen; gæsteofrelæsninger, projektpræsentationer, censor korps. 
 
Evt. billeder/film fra virksomheder på hjemmesiden. 
 

4. Næste møde 
Dato meldes ud ved udsendelse af referat.  
Samtidig bedes der om tilladelse til at bruge virksomhedslogo til information om samarbejdspart-
nere. 
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Uddannelsens indhold  

På uddannelsens kommende møde i ud-
dannelsesudvalget vil en styrkelse af ud-
dannelsens juridiske elementer blive 
drøftet. Der vil blive fulgt op på dette ved 
uddannelsens statusmøde 

Forår 2016 

Markedsføring og fastholdelse  

Uddannelsen vil tage initiativ til et øget 
virksomhedssamarbejde – herunder initi-
ativer der i samarbejde med aftagerpane-
lets virksomheder skal fremme antallet af 
studierelevante studiejob. 

2016 

 

 

 


