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Referat: aftagerpanelmøde for diplomingeniør- og ba-
cheloruddannelsen i kemi og bioteknologi samt kandi-
datuddannelsen i kemi 

Mandag d. 9. november kl. 12.30-15.30 

 
Inviterede 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), Mari-
anne Virsøe (Carlsberg), Lene Pedersen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Kathrine Bisgaard Christen-
sen (SDU, Lektor), Knud Villy Christensen (SDU, Lektor), Alex Juhl Burchall (SDU, studerende), Per Æbelø 
(SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Mette Pedersen (SDU, Studiesekretær) 

Mødeleder: Per Æbelø 

Referent: Mette Pedersen 

 
Referat af mødet 

1. Velkomst v/Per Æbelø 
a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet 

Mødeleder redegjorde kort for formålet med afholdelse af aftagerpanelmøder, herunder panelets 
rolle som talerør for erhvervslivet (muligheder, ejerskab, engagement). 

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning 
Kort præsentationsrunde af mødets deltagere samt præcisering af overordnede forventninger. 

 
2. Status for uddannelsen v/Lene Pedersen 

Lene gennemgik kort uddannelsens opbygning og struktur, herunder instituttets styrker. Størrelsen af 
Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi er forholdsvis beskeden, hvilket anses som en styrke, idet det 
muliggør tæt samarbejde og dialog mellem undervisere og studerende.  
De 4 udbudte profiler på kandidat er: 
 1. Bioteknologi og bioraffinering 
 2. Funktionelle materialer 
 3. Kemiteknik 
 4. Miljøeffektiv teknologi  
Profiler og fag forsøges afspejlet af behov i erhvervslivet samt instituttets forskningskompetencer. 
Uddannelsens udfordringer pt. består i at: 
- sikre niveauet via mentorordninger (ældre studerende) 
- have fokus på at opretholde kvaliteten af uddannelsen i takt med øget optag 
- dimensionere optag med henblik på en fremadrettet adgangsbegrænsning 
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3. Rundvisning på Teknisk Fakultet 
Aftagerpanel fik rundvisning i den nye bygning, herunder fremvisning af instituttets tilhørende labora-
torier. 
 

4. Præsentation af speciale v/Alex Juhl Burchall 
Alex præsenterede kort sit speciale, som bl.a. omhandler rensning af industrielt spildevand og udvin-
ding af biogas. 
 

5. Debat 
Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 
Dimittendernes faglige niveau blev drøftet ud fra det faktum, at såvel aftagerpanel som uddannelses-
institution oplever et fald i de studerendes studieparathed og deres faglige niveau generelt. Aftager-
panelet ytrer, at der i ansættelsesøjemed opleves endog meget stor niveauforskel mellem en nyud-
dannet kontra en dimittend med en Ph.d. baggrund. De nyuddannedes evne til selvstændighed ople-
ves ikke altid imponerende og det resulterer i, at virksomhederne må bruge uhensigtsmæssigt mange 
ressourcer i opstartsfasen. 
Det er desværre stadig en kendsgerning, at danske studerende på nogle områder er bagud fagligt 
sammenlignet med studerende/dimittender fra f.eks. Asien, som måske allerede fra 2. klasse modta-
ger undervisning i kemi.  
Aftagerpanelet udtrykker, at man oplever, at dimittenderne har en rigtig god teoretisk ballast indenfor 
”Analytisk kemi”.  
Der ses en tendens til blandt nogle dimittender, at de ved ”indtræden” i erhvervslivet på et tidspunkt 
får en brat opvågning! Pludselig skal de selv retningsbestemme deres videre karriere. Hele opvæksten 
gennem folkeskole, gymnasium og universitet har den studerende oplevet, at der har været en plan 
for det forløb, de har gennemgået, dvs. målsætning, struktur, fagligt udbytte etc. Ansvaret for videre 
læring er nu lagt på den enkelte, hvilket for nogle skaber en frustration/forvirring. 
 
Uddannelsens adgangskrav 
Det blev drøftet, hvorvidt det kan have betydning for de studerendes faglige niveau, om den studeren-
de kommer direkte fra det almene gymnasium, fra teknisk gymnasium eller har en helt tredje bag-
grund. Det vurderes, at fordelingen mellem optag fra det almene gymnasium og det tekniske gymnasi-
um udgør 60/40 fordeling. Der er bred enighed om, at en gymnasial uddannelse ikke i sig selv er kom-
petencegivende og at den kendsgerning, at der ikke er nogen adgangsbegrænsning til studiet uomtvi-
steligt har indflydelse på det gennemsnitlige niveau for uddannelsen. 
Aftagerpanelet har stort fokus på, hvorvidt der fra uddannelsesinstitutionens side er slækket på krave-
ne for at få flere igennem uddannelserne? Dette afviser uddannelsessiden og tilføjer, at der er gjort 
flere tiltag for at styrke og fastholde de studerende i form af f.eks. mentorordning (ældre studerende). 
Det overordnede mål er, at max. 20 % falder fra på bachelor. 
Fra SDU’s side har man mulighed for at påvirke måden, hvorpå man optager studerende, f.eks. via kvo-
te 2. Der er lagt op til, at optagelse via kvote 2 skal udgøre 40 %. 
I et forsøg på at stramme op omkring det faglige niveau, er det fremadrettet i støbeskeen, at en del af 
optagelsesproceduren vil bestå af: 

- Test af studieegnethed 
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- Motivationsbedømmelse 
- Forventningsafstemning 

Én af instituttets overordnede målsætninger er at tiltrække flere ansøgere. Dette for at skabe grobund 
for at sortere blandt mængden af ansøgere og dermed skabe mulighed for at højne niveauet blandt dé 
studerende, som endeligt optages på uddannelsen. 
 
Frafald 
I dag er frafaldet på 1. semester mellem 15-30 %. Tidligere var frafaldet omkring 25 %, men der ople-
ves stor forskel på årsagen til frafald i dag i.f.t. tidligere. Tidligere skyldtes frafald ofte, at den stude-
rende skiftede til et andet universitetsstudie, hvor frafald i dag ofte er et resultat af manglende basale 
færdigheder. 1. semester anses fortsat som værende et udskilningsforløb og frafald foregår sædvanlig-
vis i dette semester. 
 
Eksamensform 
Der er udfordringer i.f.t. skriftlige eksamener, idet eksempelvis formelskrivning/tegning vanskeliggøres 
i de anvendte systemer. Endvidere er kontrol af, hvor de studerende får deres information fra under 
eksamen vanskelig at kontrollere. Et tiltag i denne forbindelse er at øge antallet af mundtlige eksame-
ner. 
Der er i uddannelserne stort fokus på begrebet ”tællende aktiviteter”, som betyder, at en given rap-
port/test/opgave i løbet af semestret er med til at vægte det endelige resultat i eksamenssituationen. 
Formålet med ”tællende aktiviteter” er dels at teste, hvorvidt den enkelte studerende kan teorien og 
dels at fastholde den studerende. De tællende aktiviteter er obligatoriske og kan udgøre op til 30 % af 
den samlede karakter.  
 
Praktikforløb og udlandsophold 
Nogle studerende er meget dygtige og motiverede og virksomhedspraktikken anses i denne sammen-
hæng som meget betydningsfuld læring for den enkelte studerende. Aftagerpanelet udtrykker enighed 
om, at dét at performe på arbejdspladsen, er færdigheder, som virksomheden nok skal lære de stude-
rende. Praktikforløbet giver samtidig mulighed for at opliste de krav, der stilles til de studerende efter 
endt uddannelse. 
Faste rutineopgaver i forbindelse med praktikforløbet giver mulighed for, at den studerende til fulde 
oplever dagligdagen i en virksomhed. Virksomhederne har ikke ressourcer til at ”nurse” den enkelte, 
og det har i den sammenhæng stor betydning, at længden af praktikforløbet ikke er for kort. 
Det blev drøftet, på hvilket tidspunkt i uddannelsen det er mest hensigtsmæssigt, at de studerende in-
troduceres til eksterne virksomheder. Der er enighed om, at et semester i udlandet (5. semester på 
bachelor, 3. semester på kandidat) har meget stor værdi. Målet er, at 50 % af en årgang har et seme-
ster i udlandet. I dag er tallet ca. 5 studerende ud af 40-50 studerende. 
Det drøftedes endvidere, at flere virksomheder i aftagerpanelet har udenlandske afdelinger og at ska-
belse af kontakt mellem en studerende og en udenlandsk afdeling vil være af stor betydning i forhold 
til praktikforløb. Aftagerpanel melder positivt ud i.f.t. hertil. Det er indiskutabelt, at et udlandsophold 
har meget stor betydning for den studerendes modenhed. Samtidig er et udlandsophold med til at 
skabe klarhed omkring fremtidige forventninger til den studerende efter endt uddannelse (forvent-
ningsafstemning). 
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Aftagerpanelets specifikke ønsker i.f.t. dimittenders kompetencer 
Grundlæggende ses der et behov for, at der på et tidligere tidspunkt sker en udskilning af de studeren-
de, som ikke har evnerne til at gennemføre studiet. Udskilning bør så vidt muligt ske allerede forinden 
optagelse på studiet.  
• Modenhed, selvstændighed og evnen til at samarbejde er meget vigtige parametre for aftager-

panelet. Nogle opgaver kræver stor grad af selvstændighed og andre igen forudsætter en høj grad 
af evne til at samarbejde med fagpersoner uden for ens eget fagområde. 

• Evnen til at ”omfavne problemet /opgaven” er også en vigtig kompetence. Ofte er der mange 
aspekter og brede problemstillinger i forbindelse med et projekt og der er stort behov for, at den 
enkelte er i stand til at tilegne sig ny viden – således også tværfagligt.  

Grundlaget for at kunne mestre ovenstående ønskværdige kompetencer beror på en bred, solid ud-
dannelse. Dog, skal der tages højde for brancheforskelle, hvor der f.eks. i en specialistrolle i en given 
virksomhed vil være øget fokus på den faglige profil og dermed tillige behov for et mere snævert fo-
kus.  
Nogle virksomheder ansætter som udgangspunkt ikke diplomingeniører, da civilingeniører med en 5-
årig uddannelse anses som værende betydeligt mere attraktive grundet det væsentlige højere niveau. 
Bachelorer har ikke tilstrækkelig teoretisk ballast med henblik på ansættelse i en virksomhed og mang-
ler ligeledes som oftest modenhed. 
Aftagerpanelet oplever en problematik i, at dimittender ikke i tilstrækkelig grad evner at analysere, 
hvad den enkelte virksomhed efterspørger og hvilke kompetencer der grundlæggende er behov for. 
Der er bred enighed om blandt aftagerpanelet, at de studerende/dimittenderne har manglende kom-
petencer koblet til fødevareområdet (viden, problemstillinger, kvalitetssikring etc.). 
Det faglige niveau for området mikrobiologi halter (der undervises heri på 2. semester og lidt på 3. se-
mester). 
 
Forslag til forbedring af uddannelsernes opbygning og sammensætning, herunder ønsker til oppriori-
tering 
• Praktikforløb diplomingeniøruddannelsen 

En mulig forbedring kunne bestå i, at der efter praktikforløbet blev mulighed for at tilegne sig 
yderligere teori i forlængelse af praktikken forinden udarbejdelse af afgangsprojekt.  
 

• Erhvervsrettet studieaktivitet 
Mulighed for at indbygge erhvervsrettet studieaktivitet (minipraktik) tidligere i uddannelserne. 
 

• Kontakt til eksterne virksomheder 
Det blev drøftet, hvorvidt kontakt til eksterne virksomheder skal indbygges tidligere i uddannel-
sesforløbet. 
 

• Fødevareområdet 
Det faglige niveau indenfor mikrobiologi og fødevareområdet ønskes opprioriteret. Det er vigtigt, 
at området får en vis tyngde, da det faglige niveau ellers ikke bliver tilstrækkeligt højt. Det be-
mærkes, at der blandt de studerende anes større interesse i.f.t. fødevareindustrien, hvor den 
primære interesse tidligere har været fokuseret meget på medicinalindustrien. Dog er alle parter 
enige om, at det er vigtigt, man som uddannelsesinstitution bevarer sit fokus i.f.t. fagudbud, idet 
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der indenfor netop levnedsmiddelområdet rent uddannelsesmæssigt findes adskillige konkurren-
ter, som er specialister på området. Markedsføring af de enkelte uddannelser og det fokus, der 
her lægges, er af stor betydning. Et øget fokus i den sammenhæng kunne ligeledes være på føde-
vareområdet. 
 

• Prøvetagning 
Området prøvetagning ønskes opprioriteret. Vigtigheden af at kunne foretage repræsentative 
prøver for at kunne rådgive en virksomheds kunder bedst muligt blev drøftet. De studerende skal 
blive skarpere på dette område og undgå vilkårlige prøver, da sådanne har meget stor betydning 
for det endelige resultat. 

 

• Faget ”Experts in teams” 
Faget opleves blandt aftagerpanelet, og også blandt en stor skare af de studerende, som værende 
spild af tid. Holdningen til netop dette fag forventes afspejlet i den kommende evaluering blandt 
de studerende. Fagindholdet består af, at man forsøger at afspejle, hvordan virkeligheden i en 
virksomhed ser ud, herunder at man samarbejder med andre fagligheder. 
Der er bred enighed om, at 10 ECTS er meget vægt at lægge på dette fag, som forsøger at simule-
re dagligdagen i en virksomhed. Det foreslås at skifte faget ud med øget teoretisk viden, idet afta-
gerpanelet ikke mener, det er uddannelsesinstitutionens opgave at simulere ovenstående. Kerne-
fagligheden er i forvejen udfordret. Mikrobiologi/bioteknologi (enhedsoperationer, kvalitetskon-
trol og dét at kunne producere) ønskes gerne opprioriteret på bekostning af dette fag. 

 

Handlingsplan som følge af aftagerpanelmødett 

Emne  Handling Tidshorisont 

Optageformer  Uddannelsen indfører test og samtaler 
for optaget i kvote II Foråret 2016 

Prøvetagning  Der indføres undervisning i prøvetagning 
på 4.semester for diplom og bachelor 2016 

Fødevareområdet  

Uddannelsen er pt. ressourcemæssigt 
udfordret. Punktet drøftes på uddannel-

sens statusmøde med henblik på en vide-
re plan 

2016 

Fastholdelse af nye studerende  
Der indføres et indledende kursus i tek-
nisk kemi og matematik for nye stude-

rende 
August 2016 

 

 

 


