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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Energiteknologi 
Mandag d. 23. november 2015 kl. 12.30-15.30 

 

Deltagere i mødet: 

Frank Elefsen (Teknologisk Institut), Per Diget (Niras), Peer Andersen (Fjernvarme Fyn), Peter Kjær Hansen 
(Dansk Energi), Jeannette Jørgensen (Energinet.dk), Charles Nielsen (TREFOR), Hans Henrik Dahl Andersen 
(NGF Nature Energy), Christian Veje (SDU, Uddannelseskoordinator Energi Teknologi), Henrik Wenzel (SDU, 
Professor), Per Æbelø (SDU, Specialekonsulent, Kvalitetskoordinator), Mette Jantzen (SDU, 
Kontorfuldmægtig) 

 

Afbud fra/deltager ikke 

Marek Brand (Danfoss) 

 
Referat af mødet(referent Mette Jantzen) 

Pkt. 1 Velkomst v/Per Æbelø 

Kort introduktion til arbejdet i aftagerpanelet samt præsentationsrunde med gensidig 
forventningsafstemning. 

Pkt. 2 Status på uddannelsen v/Christian Veje 

Pkt. 3 Præsentation af forskningsprojekt; Energi i bygninger v/Adjunkt Muhyiddine Jradi 

Pkt. 4 Rundvisning på Teknisk Fakultet v/studerende Dzenita Hasic 

Pkt. 5 Præsentation af bachelorprojekt v/Jannick Hauschildt Buhl og Mikkel Bosack Simonsen 

Pkt. 6 Præsentation af ErhvervsPhD projekt hos Graintec v/Anders Fjeldbo Haubjerg 

Pkt. 7 Debat vedrørende Uddannelsens erhvervssigte, beskæftigelsessituation, 
rekrutteringsgrundlag samt udviklingstiltag jf. kompetenceprofilen. 

 Brugen af værktøjer i uddannelsen.  

Panelet spurgte til brug af simulerings-/beregningsværktøjer i undervisningen. CV’s 
præsentation indeholdt en liste over de pt. brugte værktøjer. 

Følgende ekstra værktøjer blev foreslået:  
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 Energy Pro – HW bemærkede, at det allerede er i brug på valgfrit kursus på 5. semester  
 Ekstra pakke til Matlab på biogas modellering – Freeware 
 Balmorel  
 ”SIFRE” fra Energinet.dk   
 GIS 

Det bemærkedes af panelet, at det er yderst vigtigt, at de studerende kender den 
grundfaglige baggrund for værktøjernes resultater og virkemåde. Uden viden om hvilke 
modeller og ligninger som værktøjerne genererer en numerisk løsning af, får vi ikke sikret en 
kompetent brug af værktøjerne. 

CV understregede, at de studerende eksponeres for forskellige værktøjer, men ikke 
nødvendigvis så de bliver erfarne brugere. Men den grundlæggende viden nævnt ovenfor vil 
gøre dem i stand til at sætte sig ind i nye værktøjer og opnå superbruger niveau – jf 
kompetenceprofilen. 

Debat omkring vigtigheden af at få flere studerende ud i virksomhederne.  

Dette kunne hjælpes på vej via mere kommunikation med virksomhederne samt få sendt 
invitationer ud til Project Fair, som afholdes en gang om året på TEK.  

Forslag til en fælles og lettere overskuelig indgang for alle virksomheder til TEK. 

 Deltagelse fra TEK/SDU i Energy Cluster. 

Etablering af en Mentor ordning mellem virksomheder og TEK-studerende. Det er dyrt for 
virksomhederne at have studerende, så det kunne være en mulighed for virksomhederne at 
tilbyde en mentor ordning via vejledning eller lignende til de studerende. Måske ligefrem et 
mentorkorps end enkeltstående mentorordninger, så de studerende ikke får ensidige briller 
på i forhold til en enkelt virksomhed. 

Synliggørelse af Projekt emner overfor virksomhederne, hvilket indbyder til et praktikforløb 
mellem virksomhed og den studerende, som igen kunne resultere i et afgangsspeciale. Dette 
har der tidligere været god erfaring med, idet virksomheden på denne måde kan se de 
studerende an. 

Panelet udtrykte tilfredshed med at projekterne er vel defineret og mere internt vejledt på 
de første par semestret på uddannelsen. Virksomhederne ønsker ikke at bruge tid og energi 
på at sortere ud i henvendelser fra studerende.  

Det gælder om at få de studerende ud og kigge på arbejdsmarkedet. Lad de studerende 
bygge videre på hinandens projekter. Benyt en form for overdragelsesproces mellem de 
studerende, så virksomhederne ikke skal bruge tid på dette.  

SDU har gode erfaringer med at de studerende har faglig relevant studiejob, hvilket 
fastholder dem i uddannelsen, samt øger virksomhedernes kendskab til de studerende.  
Flere virksomheder har lignende gode erfaringer.  
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Det kan være en geografisk udfordring for flere studerende at kunne nå ud til 
virksomhederne efter endt undervisning. 

Forslag omkring etablering af en liste over samarbejdspartnere på Energi studiet.  

Link til information om praktik- og projektdag på SDU 2016 her 

 Debat vedrørende eventuelle nye tiltag til uddannelsen 

Samarbejde med udenlandske universiteter via Exchange programmer. Dette vil fremme en 
synliggørelse af den internationale profil på uddannelsen.  

Der blev fremsat et ønske om at aftagerpanelet kunne byde ind med personer, som kan 
komme på SDU og præsentere virksomheden for de studerende og samtidig fremføre, 
hvorfor lige netop denne uddannelse kan bruges ude i Erhvervslivet. 

Virksomhedsenergi-modul kunne tænkes ind i uddannelsen udover Termodynamik og 
modelleringsmoduler. Termodynamik er et meget vigtigt element i uddannelsen. 

Hvor ligger gassens fremtidige roller i Energi uddannelsen? Ønsker om yderligere 
synliggørelse af dette i uddannelsen. På uddannelsen mangler der kontakter til dette 
fagmiljø.  

Pointering af: ”når noget skal ind i uddannelsen, så skal noget andet ud”. Der er faglig 
trængsel i uddannelsen. Nye emner kunne eventuelt bydes ind i valgfagspuljen og 
udarbejdes ved hjælp af eksterne kræfter. 

Virksomhederne oplever manglende kontekst forståelse hos de studerende.  

Hvad gør vi, når vi ikke længere kan udvinde energi på nuværende systemer? 
Fremtidsperspektiv hos de studerende skal dyrkes.  

Panelet understregede at det er utroligt vigtigt, at de studerende ikke bliver generalister på 
et fagligt lavt niveau. Dette er en bekymrende trend for virksomhederne. Forudgående 
bekymring omkring balancen mellem Stærkstrøm og Energi uddannelsen viste sig ved dette 
møde ubegrundet. ENTEK er ikke en light stærkstrømsuddannelse.   

 

Differentiering ift. andre energiuddannelser 

Panelet efterspurgte klarhed i kommunikation om hvordan TEK/SDU er anderledes ift. 
DTU/Ålborg.  

Energiteknologi studiet på SDU har en anderledes profil som gør den unik. Der benyttes en 
”problembaseret læringsprofil” via semester projekterne.  

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/praktikogprojektmesse
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Energiteknologi på SDU ligger tæt op ad Ålborg Universitet, men hvor Ålborg fokusere mere 
på energiplanlægning, sigter vi efter mere grundfagligt indhold og samspil mellem de 
forskellige energisystemer og forståelse for teknologierne. 

Der kunne arbejdes på at gøre ”vores” profil mere tydelig i forhold til fremtidig ”branding”. 

 

Link til studieordning og modulbeskrivelser 

Civilingeniør i Energiteknologi – bacheloruddannelsen: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Administration/S
tudieordninger_a/energi_civbach 

Civilingeniør i Energiteknologi – kandidatuddannelsen: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Administration/S
tudieordninger_a/energi_civkand 

 

Slides fra præsentationerne på mødet er vedhæftet referatet. 

  

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Mentorordning  

Det drøftes på uddannelsens statusmøde, 
om uddannelsen som pilotprojekt skal 

indføre en mentorordning af 
aftagerpanelets virksomheder. 

Forår 2016 

Øget virksomhedssamarbejde 
og -integration  

Øget virksomhedssamarbejde og 
kommunikation gennem Project Fair 

(april måned) og Clean. Ligeledes fokus 
på virksomhedsintegration i 

semesterprojekter. 

2016 

Projektsamarbejder  

Mere struktureret og lettere 
kommunikation med virksomheder 

omkring bachelor- og specialeprojekter 
mm. 

2016 
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