
Referat af ekstraordinært 
aftagerpanelsmøde for diplomingeniør-, 
bachelor- samt kandidatuddannelserne i 
Mekatronik  
 
D. 9. august kl. 14:00-15:30, SDU, Alsion 

 

Inviterede til mødet: Kristina Jørgensen (Hansen Technologies), Torben Amby (Danfoss), Svend Erik Jensen 

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

(Siemens), Daniel Pedersen (SAAB), Ib Christensen (SDU), Søren Top (SDU), Jerome Jouffroy (SDU), Lars 

Duggen (SDU), Per Æbelø (SDU), Christina Skytte Møller (SDU) (ref.)  

Afbud fra: Svend Erik Jensen (Linak), Lars Bo Kjøng Rasmussen (Servodan) 

 

1. Velkomst (v/Ib Christensen) 
Da panelet har fået et nyt medlem, indledes mødet med en kort præsentation af alle mødedeltagere.  
Herefter præciseres det at aftagerpanelsmedlemmerne er blevet indkaldt til det ekstraordinære 
aftagerpanelsmøde for at blive introduceret til og diskutere indholdet af de nye elektronik uddannelser 
SDU i Sønderborg, ønsker at udbyde. 

2. Status på prækvalifikationsprocessen (v/ Per Æbelø) 
Behovet for flere ingeniører, herunder specielt elektronikingeniører, påpeges gang på gang i diverse 

analyser og undersøgelser når virksomheder i Sønderborg og omegn spørges ind til deres rekrutterings 

udfordringer. Der er derfor sat et samarbejde i gang mellem Region Syddanmark, Sønderborg kommune, 

Bitten og Mads Clausen fonden, Dansk industri samt det lokale erhvervsliv, herunder Danfoss og Linak som 

de store aktører, samt Syddansk Universitet omkring skabelsen af et Center for Industriel Elektronik (CIE). 

Bevillingerne til centeret er nu faldet på plads mellem partnerne Danfoss, Linak, SDU, Sønderborg 

kommune og Regionen, som beløber sig til 175 mio. DKK. Udover bevillingerne til Centeret for Industriel 

Elektronik, er der også indgået en aftale omkring finansieringen af en ny bygning.  

 

SDU er i fuld gang med prækvalifikationsprocessen og sender en ansøgning ind til ministeriet omkring 

udbuddet af en diplomingeniør og en civilingeniøruddannelse i elektronik på SDU i Sønderborg. SDU ønsker 

at uddannelserne udbydes på engelsk, dels for at øge rekrutteringsmulighederne til uddannelsen og dels 

fordi mange af de eksisterende fagtermer på elektronikuddannelsen er engelske og det derfor falder 

naturligt at formidle undervisningen på engelsk. 

 



Der er i aftagerpanelet enighed i, at uddannelserne bør udbydes på engelsk – dette også ud fra aftagernes 

behov, hvor flere medlemmer påpegede, at koncernsproget i deres virksomheder er engelsk. 

 

Ansøgningen sendes til ministeriet d. 1. oktober og der forventes svar på ansøgningen medio/slut 

december. Forventningen er at kunne starte op med det første hold d. 1. september 2018 og have de første 

diplomingeniører færdige i jan 2022. 

 

Aftagerne er alle enige om, at behovet for de to nye ingeniøruddannelser i elektronik er massivt og en 

forudsætning for virksomhedernes fremadrettede vækst. Endvidere påpegede flere medlemmer, at 

uddannelserne dels vil være et godt supplement til mekatronik uddannelserne på dimittendniveau; dels at 

der kan opstå god synergi mellem uddannelserne. 

 

I forbindelse med de nye uddannelser barsles der endvidere med et forslag omkring en mentorordning. 

Mentorordningen indebærer at virksomheden stiller en færdiguddannet ingeniør til rådighed for den 

studerende til fire årlige sparringsmøder af to timer. Møderne skal anvendes til generel sparring og er 

ulønnet. Det, det koster virksomheden, er den tid de bruger på møderne.  Det skal desuden være et tilbud 

til den studerende, som de selv vælger til.  

 

Aftagerpanelet er positivt stemt overfor ideen med en mentorordning, men udtrykker bekymring omkring 

at have for mange forskellige ordninger/aftaler, det kan komme til at skabe forvirring. Der kom derfor et 

helt konkret forslag om at sammenlægge mentorordningen med studiejob ordningen, således at 

mentorordningen kan blive trin 1 på det første studieår. Fungerer det godt mellem studerende og 

virksomhed, kan den studerende tilbydes et studiejob, som trin 2 i ordningen. Det er et forslag, der vil blive 

arbejdet videre med.  

 
3. Uddannelsernes indhold v/Ib Christensen 
I forhold til indholdet i elektronik uddannelserne har Ib skelet til resultaterne fra rapporten fra Oxford 
Research. Deri er følgende udsagn:  
 
”Flest virksomheder i Region Syddanmark efterspørger mere viden og forskning i reguleringsteknik,  
effektelektronik og elektrisk konvertering og kommunikation og kommunikationsprotokoller, herunder  IoT. 
 
Baseret på det udsagn samt den eksisterende uddannelse i elektronik i Odense, præsenterede Ib et forslag 
til hvilke fagelementer, der kan indgå i uddannelsen i Sønderborg.  
 
Aftagerpanelet er meget positive overfor de foreslåede fagsøljer og indholdet i dem og nævner at det er 
præcis mange af de fag, som de har savnet i det fremsendte høringsmateriale.  
 
Følgende input kommer fra aftagerpanelet, om det foreliggende forslag: 
 

 Et aftagerpanelsmedlem nævner, at der de sidste par år har været færre jobmuligheder inden for 
svagstrøm end inden for den embedded profilen  

 Flere af aftagerpanelsmedlemmerne udtrykker dog, at der er mangel på folk i nærområdet indenfor 
hardware delen (den analoge del) 
 



 
Følgende fagligheder bliver endvidere efterspurgte: 
 

 Et fag der omhandler den elektriske støjside. Mere om EMC og hvordan du designer, så du ikke bliver 
støjgeneret. Det er et fag, der kunne ligge på civilingeniøren 

 Et fag om hvordan man tester EMC kunne ligge på diplomingeniøruddannelsen (kredsløbsdesign) 

 Et fag omkring termiske forhold (varme i kredsløb) varmetransport/køling mangler (Termodynamik). 
Hvad sker der i forhold til varme/kulde?  Hvilke miljøer er ekstreme for din elektronik 

 
Derudover kommer følgende ønsker fra panelet: 
 

 Mere i uddannelsen omkring Reliability og risikoanalyse (gerne i diplomuddannelsen) 

 Mere i uddannelsen om Safety 

 Mere i uddannelsen om Standarder. Erfaring viser at hvis man tænker standarder ind fra starten, giver 
det et bedre produkt 

Mange af de foreslåede fagelementer/ideer vil kunne indgå i semesterprojekter, for at gøre plads til flere 
fagelementer på uddannelsen. Der kunne eksempelvis være et semesterprojekt omkring Build Industrial 
Electronic.  
 
Ib går herefter videre til fagindholdet i Civilingeniøruddannelsen, som udover at indeholde mere 
regulering/control samt flere valgfag også indeholder nogle af de fagelementer, panelet efterspørger. 
Kandidatdelen bliver mere teoretisk og går yderligere i dybden med de relevante fagområder.  
 
Aftagerpanelet udtrykker også tilfreds med de foreslåede fagelementer på kandidaten. SDU vil nu arbejde 
videre med de mange konkrete og konstruktive input der er indkommet fra panelmedlemmerne.  
  
I den medsendte præsentation findes de foreslåede fagelementer indenfor Diplomingeniøruddannelsen og 
Civilingeniøruddannelsen (Bachelor + Kandidatdelen).  
   
Mandag d. 14. august er alle interessenter i området indkaldt til et dialogmøde omkring CIE og de nye 

uddannelser. Der forventes omkring 50 deltagere fra regionen, kommunen, det lokale erhvervsliv samt 

SDU, hvor dialogen omkring det nye center og uddannelserne fortsætter. Konklusioner og input fra de 

forskellige fora samles og er med til at danne grundlag for den endelige ansøgning til ministeriet.  

  


