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Dagsorden: 
1. Orientering 1.1 Velkomst (v. Ole Albrektsen)  

 
1.2 Status for uddannelserne (v. Ole Albrektsen)  

1.2.1 Nøgletal for uddannelsen 
 

2. Meddelelser 2.1 Orientering - samarbejde med campus Sønderborg (v. 
Morten Nymand) 

- Elektronik-uddannelser i Sønderborg 
- Center for Industriel Elektronik  

Referat 
Emne: Aftagerpanelmøde for Elektronik (BEng), Elektronik (MSc), 

Elektrisk Energiteknologi (BEng) 
 

Dato og tidspunkt: 5. december kl. 10-12 
 

Sted: SDU, TEK-bygningen. Mødelokale: Ellehammer Ø28-600-
3 Find vej via. SDU’s vejviser  
 

Deltagere: Per Æbelø (SDU), Ole Albrektsen (SDU), Morten Nymand 
(SDU) Kurt Bloch Jessen (SDU), Karsten Holm Andersen 
(SDU), Emilie Kauffeldt Wegener (SDU), Anders Blaabjerg 
lange (Universal Robots), Danni Liljekrans (3Shape), Bjørn 
Christian Jensen (Saab Denmark ApS), Flemming Thingaard 
(Industrial Robots ApS), Bjarne Søndergaard Bukh (Energi-
net), Michael Thomasberg Andersen (Dong Energy), David 
Brandt (Universal Robots), Jørgen T. Jørgensen (ABB) 
 

Afbud fra/ikke mødet 
op: 

David Brandt (Universal Robots), Flemming Thingaard (Indu-
strial Robots ApS), Jørgen T. Jørgensen (ABB), David 
Brandt (Universal Robots), Danni Liljekrans (3Shape),  
 

Referent: Emilie Kauffeldt Wegener (Uddannelsesadministrator)  
 

Dagsorden sendt til 
orientering til: 

Ole Albrektsen (Uddannelseskoordinator) 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/560156db423b7e2140a27614/


 

 Side 2 

- Samarbejde og organisation i Sektionen SDU Electrical En-
gineering.  
 

2.2 Virksomhedssamarbejde – kursus udvikling (v. uddannel-
sesudvalgets medlemmer) 

 
2.3 Bemanding (stærkstrømsteknologi) (v. Ole Albrektsen) 

 
2.4 Værkstedskurser (v. Ole Albrektsen) 

 
2.5 Yderligere input/kommentarer fra aftagere 

 
Referat  
 
1.1 Velkomst og gennemgang af dagsorden v. Ole Albrektsen 
Ole byder velkommen og gennemgår dagsordenen for mødet 
 
1.2 Status for uddannelserne  

1.2.1 Gennemgang af nøgletal for diplomingeniøruddannelsen i 
Elektronik (fokus punkter) 

 
Frafald - Uddannelseskoordinator Ole Albrektsen gennemgår tallene på diplomingeni-
øruddannelsen i Elektronik. Frafaldsprocenten er på 36% for 2016.  
 
Aftagerpanelet er interesserede, i at kende årsagen til frafaldet. Fagmiljøet kan ikke 
give et entydigt svar, da de studerende ikke konsekvent bedes angive en forklaring på 
hvorfor de afbryder uddannelsen. Specialkonsulent, Per Æbelø tilføjer, at vi rent juridisk 
ikke kan kontakte de studerende efter udmelding, og at indhentning af informationer på 
den måde, derfor heller ikke er mulig.   
 
Fagmiljøet fremhæver, at man gerne vil undersøge årsagen til frafaldet. Ole fortæller, at 
nogle studerende har problemer med matematik, men at det er uvist hvorvidt dette er 
en afgørende grund til frafaldet.  
 
Aftagerpanelet foreslår samtaler for kvote 1 ansøgere, som muligt løsningsforslag.  
 
Fagmiljøet tilføjer, at en anden løsning kan være at sænke niveauet på nogle af de tæl-
lende aktiviteter som de studerende præsenteres for i 1. og 2. semester, dog uden at 
gå på kompromis med uddannelsens kvalitet. Fagmiljøet er enige om at niveauet på 
tællende aktiviteter er højt.  
 
Gennemført studietid - Kurven viser, at de studerende gennemfører hurtigere end 
landsgennemsnittet. Dette skyldes hovedsageligt merit fra tidligere uddannelser. 



 

 Side 3 

 
1.2.2 Gennemgang af nøgletal for diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk energi-
teknologi (fokus punkter) 
 
Frafaldprocenten på diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi, ligger på 
21%. Fagmiljøet ønsker at dette mindskes. Ingen yderligere kommentarer.  
 
De studerende gennemfører også her hurtigere end landsgennemsnittet, grundet merit 
fra tidligere uddannelser (-3,1 mdr.) 
 
Aftagerpanelet synes, at optagstallet på uddannelsen ser pænt ud. 
 
2.1 Orientering – samarbejde med campus Sønderborg (v. Morten Nymand)  
 
Morten Nymand informere om en række nye initiativer der er igangsat, ifm. et nyt sa-
marbejdsinitiativ mellem SDU Odense og SDU Campus Sønderborg.  
 
Morten fortæller at initiativet bl.a. er igangsat grundet efterspørgsel efter ingeniører in-
den for elektronik i lokalområdet. Elektronik fylder mere og mere ifm. produktudvikling i 
Sønderborg og Danmark generelt. Derfor er der behov for og efterspørgsel efter mere 
kvalificeret arbejdskraft og generelt mere forskningsbaseret viden.  
 
Gennemgang af udviklingsplan – 2017-2025-30. 
 
Aftagerpanelet er ønsker, at vide hvorvidt man med initiativet vil gå på kompromis med 
den videnskabelige praksis i kandidatuddannelsen, hvis man som udgangspunkt søger, 
at imødekomme industriens efterspørgsel.  
 
Morten svarer, at uddannelserne i Sønderborg, vil have samme praksis som på SDU i 
Odense, herunder bære samme grad af forsknings og videnskabelig fundering såvel 
som udøve samme form for kvalitetssikring, (bl.a. aftagerpanel, uddannelsesudvalg mv)  

- Vil aftagerpanelet være det samme for Odense og Sønderborg?  
 
2.2 Virksomhedssamarbejde v. Ole Albrektsen 
 
Ole gennemgår eksisterende samarbejder med virksomheder 

o Praktik på civilingeniøruddannelsen 
o Virksomhedsbesøg 
o Aftagerpanel  
o Deltagelse i SDU kurser (evaluering) 
o Censor 

 
Fagmiljøet ønsker dialog om hvorvidt industrien og universitetet kan drage mere nytte 
af hinanden.  

Fagmiljøet foreslår.  
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o Gæsteundervisning 
o Cases eller andre faglige relevante eksempler fra virksomhederne, 

som de studerende kan tage udgangspunkt i  
 
Gæsteundervisning  
Aftagerpanelet viser interesse for muligheden om at gæsteforelæse inden for deres re-
spektive fagfelter. Der ses flere fordele ved denne samarbejdsform, bl.a. at det kan give 
mulighed for, at tiltrække dygtige kandidater til virksomhederne.  
 
Ole foreslår at fagmiljøet kontakter aftagerne ifm. gæsteforelæsninger.  

- Der foreslås en tidshorisont ift. planlægning af gæsteundervisning på 3 mdr.  
 
Censor 
Et af medlemmerne i aftagerpanelet har tidligere fungeret som censor for uddannelsen 
og pointerer også her muligheden for synlighed og rekruttering.  

- Fagmiljøet vil fremadrettet være mere aktive ifm. rekruttering af censorer i virk-
somheder, bl.a. især virksomheder repræsenteret i aftagerpanelet.  

 
Virksomhedsbesøg 
Aftagerpanelet er åbne for virksomhedsbesøg, men fortæller at det kan være udfor-
drende at finde tid. Aftagerne har alle tidligere haft gymnasieelever på virksomhedsbe-
søg, og er derfor åbne for besøg fra studerende på 1. semester og op.  

Drøftelser ifm. virksomhedsbesøg  
o Virksomhedsbesøg giver de studerende vigtig input fra erhvervslivet 
o Fagmiljø må gerne kontakte virksomheder løbende, og komme med 

udkast til ramme for virksomhedsbesøg. 
o Mulighed for at etablere en fast aftale mellem virksomhederne og SDU 

(fx fast 3. semester studerende) I takt med, at mange af virksomhe-
derne vokser, er der behov for faste aftaler og rammer. 

 
2.3 Bemanding (stærkstrømsteknologi) 
Fagmiljøet ønsker input fra aftagerpanelet ift. at øge rekrutteringen af undervisere til 
uddannelsen.  

Drøftelser ifm. bemanding.  
o Lønniveau 
o Fleksibilitet i jobbet 
o Uddannelsesniveau 
o Forskningsfaciliteter 

 
2.4 Værkstedskurser  
Grundet et ønske om, at udvikle værkstedskurserne for diplomingeniørstuderende, øn-
sker fagmiljøet input fra aftagerpanelet til det faglige indhold. Fagmiljøet har gjort sig en 
række overvejelser ifm. kursernes indhold, disse gennemgås med input fra aftagere. 

Drøftelser ifm. udvikling af værkstedskurserne 
o Aftagerpanelet mener at indholdet er tidssvarende 
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o Aftagerpanelet foreslår at inddrage elementer fra værkstedskurserne i 
den almene undervisning 

o Generelt øge stærkstrømselementerne i kurserne, samt inddrage flere 
stærkstrømselementer i undervisningen (1-3 semester), samt ind-
drage dem tidligere i værkstedskurserne. 

o En fast dag om ugen til praktiske elementer fra værkstedskursus i den 
almene undervisning 

o Inddele undervisningen i fagligheder fra start (stærk-/ svagstrøm) 
o Rykke installationsteknik til tidligere i forløbet (2. semester) 
o Inddrage tegning og printudlægning evt. som en del af et semester-

projekt. Dette kunne motivere de studerende i undervisningen, når de 
ved at de skal bruge det senere ifm. et projekt.  

o Programtegning og PCB layout 1. semester 
o Installationsteknik – værkstedskursus 1. semester 

 
Fremadrettet ifm. værkstedskurser 

- Diskutere hvorvidt elementer fra værkstedskurserne skal inddrages i den al-
mene undervisning 

- Inddrage nye initiativer pr. januar 2019 
 
2.5 Yderligere  
Punkter på dagsordenen ved næste møde  

- Status på bemanding i stærkstrøm  
 
Med venlig hilsen 
 
Emilie Kauffeldt Wegener 
AC-fuldmægtig 


