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Medlemmer af aftagerpanel
ved Institut for Mennesker og Teknologi
Instituttets aftagerpanelet består af i alt 20 medlemmer. Sammensætningen af panelets
medlemmer afspejler uddannelsernes fagområder. Ved udpegning af medlemmer
tilstræbes en jævn fordeling af kvinder og mænd, samt en aldersspredning. De enkelte
panelmedlemmer kan repræsentere et eller flere fagområder.
Medlemmer af IMT’ aftagerpanel udpeges efter følgende kriterier:
a) De har et bredt kendskab til arbejdsmarkedet for en eller flere af instituttets
uddannelser og har tæt tilknytning til virksomhedens/-organisationens
rekrutterings- og kompetenceudviklingsarbejde.
b) De repræsenterer relevante arbejdsmarkeder bredt set og deriblandt større
private virksomheder, SMV’er, iværksættervirksomheder, offentlige
organisationer, NGO’er samt interesseorganisationer.
c) De har tilstrækkelig indsigt i fagområdet til at kunne diskutere uddannelsernes
kompetenceprofiler, employabilityindsats og uddannelsesaktiviteter som
inddrager samarbejdspartnere og eksterne interessenter (de kan være alumner
eller andre samarbejdspartnere, som universitetet har aftaler med - det er dog
ikke et krav).
d) De er udpeget i deres personlige egenskab og ud fra deres personlige
kompetencer (der er således ikke nogen specifikke repræsentationsområder for
instituttet aftagere).
Panelets medlemmer udpeges for en 3-årig periode. Hvert år udskiftes en tredjedel af
panelets medlemmer med henblik på at sikre løbende tilførsel af stærke faglige
repræsentanter, men samtidigt at skabe kontinuitet i panelet. Medlemmer kan
genudpeges efter den 3-årige periode. Der kan ske nyudpegning, hvis et medlem af
panelet ønsker at udtræde. Første udskiftning vil ske i 2023.
Nye medlemmer kan indstilles af uddannelsernes fagmiljøer eller af instituttets ledelse.
Møder i aftagerpanelet
Ved aftagerpanelets møder deltager, udover panelets eksterne repræsentanter,
instituttets ledelse, uddannelsernes studieledere, studienævnsformænd, samt evt. en
repræsentant fra universitetets karriereenhed.
En forperson udpeges blandt aftagerpanelets eksterne repræsentanter.
Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af instituttets uddannelsesadministration.

Den tredjedel af medlemmerne, som har deltaget som medlemmer ved IMT’s aftagerpanel før 2021, vil kunne
udskiftes først.

Retningslinjer for udpegning af medlemmer til aftagerpanel
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Side 2

Aftagerpanelet mødes 2-3 gange årligt. Møderne er af ca. 2 timers varighed med
efterfølgende middag.
Dagsorden for møderne udarbejdes af instituttets ledelse i samarbejde med panelets
forperson. Temaer for panelets møder afspejler instituttets og/eller universitets
indsatsområder for uddannelserne. Der føres referat fra møderne.
Medlemmer af aftagerpanel 2021
Der er lagt vægt på de opstillede kriterier for ledelsens endelige udpegning kommende
medlemmer. Sammensætningen er sket med fokus på at pege på profiler, som har
viden om arbejdsområder, som går på tværs af instituttets uddannelser og som kan
bidrage til at styrke uddannelsernes relation til et bredt arbejdsmarked. Deltagerens
tilknytning til regionen og sammensætning af et panel med bred forankring i regionens
arbejdspladser haft særskilt vægt.

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
Aftagerpaneler
§ 13 a. Universitetet nedsætter et eller flere aftagerpaneler, der sammensættes af udefra kommende
medlemmer. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de
ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.
Stk. 2. Universitetet sikrer dialog mellem aftagerpanelet og universitetet om uddannelsernes kvalitet
og relevans for samfundet og inddrager aftagerpanelet ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser
samt ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer.
Stk. 3. Aftagerpanelet kan foruden de i vedtægten fastsatte opgaver afgive udtalelse og stille forslag
til universitetet om alle spørgsmål, der vedrører uddannelsesområdet. Aftagerpanelet skal afgive
udtalelse om alle spørgsmål, som universitetet forelægger for aftagerpanelet.
Stk. 4. Universitetet kan nedsætte aftagerpaneler efter stk. 1 i fællesskab med andre universiteter.

