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Referat af aftagerpanelsmøde for 
diplomingeniør-, bachelor- samt 
kandidatuddannelserne i Mekatronik  
 
D. 27. oktober kl. 12:00-15:00 

 

Mødet blev afholdt ved: Hansen Technologies Denmark, Nørre Havnegade 43, 6400 Sønderborg.  

Inviteret til mødet: Kristina Jørgensen (Hansen Technologies), Torben Armby (Danfoss), Svend Erik Jensen 

(Linak), Lars Bo Kjøng Rasmussen (Servodan), Henning Højbjerg Kristensen (Lodam), Dietmar Weiss 

(Siemens), Ib Christensen (SDU), Søren Top (SDU), Jerome Jouffroy (SDU) Lars Duggen (SDU), Christina 

Skytte Møller (SDU), Per Æbelø (SDU)  

Der var afbud fra: Svend Erik Jensen (Linak), Lars Bo Kjøng Rasmussen (Servodan), Lars Duggen (SDU), Per 

Æbelø (SDU) 

1. Velkomst 
Mødet blev indledt med en kort præsentation af alle mødedeltagere 

2. Status for uddannelsen (v/ Ib Christensen og Christina Skytte Møller) 
Det Tekniske fakultet fik i marts 2015 ny dekan, Henrik Bindslev, og som følge heraf er vi i gang med at 
implementere en del organisationsændringer, herunder en opdeling af fagområder i sektioner. På MCI har 
det betydet at instituttet nu er opdelt i tre sektioner, Mechatronics, Innovation & Design Engineering og 
Nano Syd. Ib Christensen er sektionsleder for Mechatronics sektionen.  

Optagelsestallene for Bachelor og Diplomingeniører i Mekatronik er fortsat stigende, en stigning som vi har 
oplevet lige siden uddannelsens start, hvorimod tallene for kandidaten er konstant. Tallene ser ud som 
følger:  

  Optag på Mekatronik for 2012-2016           

Uddannelsestype Uddannelse 2016 2015 2014 2013 2012 

Diplomingeniør Mekatronik 46 45 34 39 34 

BSc Mekatronik 18 17 21 12 16 

Bachelor i alt Mekatronik 64  62 55 51 50 

Kandidat i alt Mekatronik 26 24 25 25 37 

Total Mekatronik 90 86 80 76 87 
    Kilde: Whitebook, SDU 
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Antal 1. prioritets Bachelor-ansøgere      

Uddannelsestype Uddannelse  2016 2015 2014 2013 2012 

Diplomingeniør Mekatronik  77 64 46 57 37 

BSc Mekatronik  21 23 27 17 25 

Bachelor i alt Mekatronik  98 87 73 74 62 
  Kilde: Whitebook, SDU 

Det er positivt at tallene fortsat er stigende. Uddannelsen har dog stadig plads til flere studerende og målet 
er stadig at få 80 mekatronik studerende til opstart på bacheloruddannelserne.  
 
MCI har desuden set på hvor vores studerende får arbejde – og det er meget positivt at erfare at vores 
studerende relativt hurtigt får arbejde og at de får arbejde i Danmark, på trods af at en stor del af de 
studerende har en international baggrund.  
 
MCI præsenteret følgende oversigt (som er blevet opdateret siden mødet, grundet opdateret oplysninger) 
 

Kandidater i Mekatronik 2016 2015 2014 

Antal dimittender 16 15 26 

Nationalitet 
Dansk 19% 40% 12% 

International 81% 60% 82% 

I job 

ALL students 44% 73% 81% 

Danmark 31% 60% 65% 

Internationalt 13% 13% 16% 

 

Diplomingeniører i Mekatronik 2016 2015 2014 

Antal dimittender 17 16 14 

Nationalitet 
Dansk 76% 75% 93% 

International 24% 25% 7% 

I job 

ALL students 65% 63% 93% 

Danmark 53% 50% 79% 

Internationalt 12% 13% 14% 
Kilde: SDU, LinkedIn, Google, Network 

 
3. Virksomhedspræsentation samt rundvisning (v/ Kristina Jørgensen) 

Kristina gav en kort præsentation af virksomheden. Virksomheden, der tidligere hed TeleBilling, blev 

opkøbt af Hansen Technologies d. 1. maj 2015. Hansen Technologies har hovedsæde i Australien og har 

omkring 900 medarbejdere globalt.  I Sønderborg er der omkring 108 ansatte, med mange ny-ansættelser i 

2014, 2015 og 2016. I Hamborg er der 8 ansatte.  

Virksomhedens kerneområde er fortsat Billing & Customer Care inden for telebranchen, og produktet er en 

softwareløsning som er baseret på Microsoft Dynamics NAV (ERP system). Hansen Technologies har en 

langtidsrelation med deres kunder, og det er lange salgsprocesser når virksomheden får nye kunder. 

Softwareløsningen er i udgangspunktet en standardløsning men den kundetilpasses og Hansen leverer også 

support, hosting etc.   

Det er en international virksomhed, bare i Sønderborg og Hamborg er der 21 nationaliteter ansat.  
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Det er en bestemt type medarbejder Hansen Technology leder efter – der er fokus på softwareingeniører/ -

udviklere men med forretningsforståelse, da udvikleren har en tæt relation til kunden. Man skal derfor 

være god til at kommunikere, kunne arbejde i konsulentrollen og i teams og være proaktiv.  

Efter oplægget samt spørgsmål fik mødedeltagerne en rundvisning på virksomheden.   

4. Fagligt TEMA - Kompetenceprofiler på Mekatronik (v/ Søren Top og Ib Christensen) 

Ib og Søren præsenterede indholdet på vores Embedded Software profil.  

På mekatronik uddannelsen kan man som noget nyt vælge profil på bacheloruddannelsen. De nuværende 

studerende på 3. semester er de første, der skal vælge profil. Vi har afholdt et informationsmøde for de 

studerende og spurgt ind til hvilken profil de overvejer at vælge, og der så det ud til, at de ville fordele sig 

forholdsvist ligeligt med en 8-12 stykker på hver profil (Embedded Software, Mechanical, Electronic eller 

Mechatronic profil).  

Ændringen på bacheloruddannelsen medfører nu ændringer på Kandidaten, da vi kan specialisere profilen 

på kandidaten yderligere. Det udviklingsarbejde påbegyndes i starten af det nye år og virksomhederne 

udviste interesse i at blive inddraget i udviklingsarbejdet.  

Aftagerpanelsmedlemmerne udtrykte tilfredse med indholdet på den Embedded profil og nævnte at det 

var positivt at uddannelsen forsat lagde vægt på hardware-delen. Det var endvidere positivt at 

uddannelsen lagde vægt på at de studerende skal kunne håndværket, herunder basal matematik. Der har 

tidligere været en oplevelse af, at nogle af de nyuddannede mangler de basale grundlæggende 

kompetencer. 

5. Eventuelt 

Der blev nævnt fra flere sider, at det kunne være en fordel, at de studerende fik et grundkursus i hydraulik. 

Danfoss tilbød at bidrage med en medarbejder til undervisningen. Det blev diskuteret om det eventuelt 

kunne udbydes som et valgfag eller om fagligheden skal indbygges i et eksisterende fag.   

Efter mødet har Ib Christensen aftalt at Thomas Langer fra Danfoss Power Solutions deltager i næste 

sektionsmøde for at drøfte dette.  

Det var blevet bemærket at de nyuddannede er blevet bedre til at arbejde i teams og at det måske skyldtes 

vores Experts-in-teams forløb på 5. semester. Det er vigtigt at de studerende lærer at verden ikke er statisk 

og der kom forslag til, at man i projektarbejdet ændrede på vilkårene, specifikationerne eller andet for at 

udfordre/provokere de studerende en smule, så de blev bedre rustet til virkelighedens verden.  

Virksomhedsforløbet blev også nævnt – er det et relevant forløb for alle? Virksomhederne syntes det var 

svært at anvende de studerende i virksomhedsforløbet, da det er kort tid. Det blev foreslået at man kan 

bygge ovenpå med specialet.  

Danfoss tilbød at være vært til det næste aftagerpanelsmøde i efteråret 2017.  

Der er et fælles aftagerpanelsmøde d. 18. maj i Odense, som I vil modtage en indkaldelse til.  
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Handlingsplan 

Emne  Handling Tidshorisont 

Udvikling af 
kandidatuddannelsen i 

Mekatronik 
 

 

Uddannelsen skal i gang med 
udviklingsarbejdet af profilerne på 

kandidaten, på baggrund af ændringerne 
på bacheloruddannelsen. Aftagerpanelet 

inviteres til høring og feedback når 
planen er klar. 

 

2017 

Kursus i hydraulik  

Uddannelsen vil overveje hvordan det 
videre forløb kan se ud – skal det 

udbydes som et valgfag eller kan det blive 
en del af et eksisterende fag. Møde med 

Danfoss Power Solutions er aftalt. 
 

Foråret 2017 

 

 


