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Referat for møde i aftagerpanelet for 
Bachelor- og kandidatuddannelsen i fysik 
og teknologi 

Mandag den 26. oktober 2015 kl. 12.30-15.30 

 

Deltagere i mødet var: 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, 

uddannelseskoordinator), 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) 

 

Referat af mødet 

1. Velkomst v/Per Æbelø 
 

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet 
Per Æbelø lagde ud med en introduktion til arbejdet i aftagerpanelet. 

 
b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning 

Via præsentationsrunden tilkendegav de eksterne medlemmer deres forventning til arbejdet i 
aftagerpanelet med interessepunkter som følger: 

 Hvilke behov er der i forhold til uddannelsen? 

 Ønske om at præge uddannelsen med relevante tiltag 

 Hvilken viden skal fyldes på efter endt uddannelse? 

 Specialiseret teknologi 

 Fagligt samarbejde 

 Entreprenørvinkel 

 Samspil 
 
2. Status for uddannelsen v/ Ole Albrektsen og René Lynge Eriksen 
Ole Albrektsen introducerede studiet jævnfør det udsendte materiale.  
 
3. Rundvisning på Teknisk Fakultet, herunder fremvisning af laboratorier 
 
4. Projektpræsentation v. studerende Christian Buhl 
Christian Buhl’s projekt sker i samarbejde med Newtec (Newtec producerer maskiner til brug for sortering af 
grøntsager). 
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5. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål 

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 
Følgende emner blev drøftet som værende behov fra aftagerne: 
o Akustik 
o Signalbehandling 
o Sensor 
o Transducere 
o Fysik 
o Matematik 
o Programmering (ud over ”matlab” er det vigtigt med fundamental forståelse for 

programmering) 
o Kendskab til tolerance og materialevalg, eventuelt ”værkstedskursus” 
o Kendskab til bygningskonstruktioner (i forbindelse med rumakustik) 
o Overfladekendskab/forståelse omkring hørelsen (hvordan fungerer øret?) 
o Linseoptik 
o Eksperimentelt arbejde (lyst til det praktiske arbejde f.eks. – målinger) 
o Kan valg af specialisering eventuelt ske tidligere? (mange er afklaret tidligt på studiet, 

men de studerende har oftest brug for kendskab til flere fagområder for at kunne vælge 
til/fra) 
 

Man drøftede kort, hvor ”bred/smal” uddannelsen bør være. Denne drøftelse er svær, da det især handler 
om tilgængelige ressourcer/økonomi. Jo flere studerende – jo bedre økonomisk overskud. 
 
Ved uddannelsens statusmøde med fakultetets ledelse blev der fremsat ønske om, at man fjerner 

uddannelsens specialiseringer fra 2016. Dette ud fra en økonomisk betragtning og som konsekvens af 

uddannelsens beskedne optag. 

Aftagerpanelet ytrede bekymringer over dette og nedenstående blev drøftet: 

o Vil det blive sværere for virksomheder at finde de rigtige kandidater? 

o Øges risiko for studiefrafald grundet enkelte ”tunge fag”, der skal følges? 
o Mister uddannelsen faglighed? 
o Det er vigtigt med specialisering for at skaffe eksperter 
o Kan det blive sværere, at rekruttere studerende, da de ikke kan se en klar retning, 

uddannelsen peger mod? 
 

Der var enighed om, at uddannelsesledelsen tog ovenstående bekymringer med i overvejelserne om en ny 

kandidatstudieordning fra 2016. 

 
c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 
Hvad har man gjort for at rekruttere flere studerende?: 

o Uddeling af foldere på gymnasier 
o Afvikling af Camp 
o Særlige tiltag via Facebook 
o Oplæg på gymnasier på Sydsjælland, Fyn, Syd- og Midtjylland 
o Eksperimenter i gågaden 
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Hvad kan man gøre for at rekruttere flere studerende?: 

o Skabe gode fortællinger om jobmuligheder ved hjælp af aftagerpanelet 
o Eventuelt skabe fællesnævnere med Det Naturvidenskabelige Fakultet, og dermed 

større fleksibilitet studierne i mellem 
o Ekstra stand ved siden af Fysik-uddannelsen ved Åbent hus-arrangement 
o Rekruttering af udenlandske studerende via info om kontakt til bestemte virksomheder 

– og eventuelt garanti for mulighed for ophold i en virksomhed 
o Favne bredere i udlandet. Ved kommende samarbejde med udenlandske universiteter 

forventes flere udenlandske studerende 
 

OBS: der er praktisk talt ingen arbejdsløshed blandt kandidaterne. 
 
Et forskningsprojekt omkring frafald er i gang i samarbejde med Aalborg Universitet. 
 
e. Andet 
Uddannelseskoordinatorerne spurgte til; ”Hvorledes kan vi som uddannelse drage mere nytte af vores 
erhvervssamarbejde og vores erhvervskontakter?”, og aftagerpanelet svarede: 

o Virksomhederne kan give en tilbagemelding over mulige projekter 
o Ved løbende at spørge virksomhederne til råds 

 
6. Eventuelt 

Aftagerpanelmøder kan meget vel afholdes hos et af de eksterne medlemmer af aftagerpanelet. Forslag 

modtages gerne. 

Må SDU benytte den enkelte virksomheds logo? Der udsendes mail herom. 

Referat udsendes. 

 


