
 

 

 

5. december 2018 

piakr@tek.sdu.dk 

T +4565507398 

 

 

Syddansk Universitet 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

T +45 6550 1000  

www.sdu.dk 

 

Det Tekniske Fakultet, 

Fakultetsadministrationen 

 

 

1. Velkommen 

 

 

2. Udvikling 

Velkommen og præsentation af medlemmer (v. Ole Albrektsen) 

Ole Albrektsen bød velkommen og indledte en præsentationsrunde.  

 

Der er igangsat et serviceeftersyn af diplomingeniøruddannelserne 

i Elektronik samt Elektrisk Energiteknologi. Uddannelsesudvalget 

præsenterer diskussionsoplæg til drøftelse. (Se bilag). (v. Karsten 

Holm Andersen og Kurt Bloch Jessen) 

 

Uddannelsesudvalgets oplæg fokuserer på: 

• Højere grad af toning af de to diplomingeniøruddannelser på de 

tre første semestre, så de studerende møder uddannelsernes 

unikke fagligheder tidligere i løbet af uddannelserne.  

• Der er truffet beslutning om, at de to diplomingeniøruddannel-

ser ikke længere skal samlæses med bacheloruddannelsen i 

Fysik og Teknologi, hvilket giver mulighed for ny struktur og nyt 

indhold på de to diplomingeniøruddannelser. 

 

Referat 

Emne  Aftagerpanelmøde for diplomingeniør og civilingeniør i Elektronik 

samt diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi 

Dato og tidspunkt Tirsdag den 4. december 2018 kl. 14.00 – 16.00 

Sted  SDU, Det Tekniske Fakultet, Campusvej 55, 5230 Odense M,  

Mødelokale Eiffel (Ø30-603-2) 

Inviterede  Anders Blaabjerg Lange (Universal Robots), Bjørn Christian Jensen 

(Saab Danmark), Flemming Thinggaard (Mobile Industrial Robots), 

Bjarne Søndergaard Bukh (Energinet), Michael Thomasberg An-

dersen (Ørsted), Bo Vork Nielsen (ITW GSE), Ole Albrektsen (SDU, 

lektor, uddannelseskoordinator), Karsten Holm Andersen (SDU, 

lektor), Kurt Bloch Jessen (SDU, lektor), Morten Nymand (SDU, 

professor), Johan Bahn Larsen (SDU, adjunkt), Pia Friis Kristensen 

(SDU, uddannelsesadministrator), Per Æbelø (SDU, kvalitetskoor-

dinator) 

Afbud fra Per Æbelø (SDU, kvalitetskoordinator) 

Mødeleder 

Referent 

  

Ole Albrektsen 

 
Pia Friis Kristensen 

https://clients.mapsindoors.com/sdu/573f26e4bc1f571b08094312/details/560156ce423b7e2140a2752a/


 

 
Side 2 

Følgende tilkendegivelser kom frem i løbet af drøftelserne: 

1. semester:  

• Computermatematik kan indtænkes i faglighederne i de øvrige 

fag på semestret. 

• Specifik introduktion til MatLab, som skal bruges i semesterpro-

jektet, fx MatLab og Fourier ift. transformationer.  

• Bevare Fysik som grundlæggende viden.  

• Kredsløbsteknik i stedet for Elektronik, så tyngden lægges in-

den for det basale i kredsløb. Transistorer og operationsfor-

stærkere skal stadig indgå. 

2. semester:  

• Digitalteknik er vigtigt for alle, og især hvis de studerende skal 

kunne læse videre på kandidatuddannelsen i Elektronik. 

• PLC er vigtig inden for automation og kan indgå i semesterpro-

jektet, der fx kan handle om set-up af invertere, styring med mi-

kroprocessorer, hvor de studerende først laver indgange på en 

controller/mikrocontroller og derefter på en PLC. 

• Effektelektronik ligger i Elektronik.  

• Programmering er bredere end blot C++.  

3. semester:  

• Første gang de studerende både har fælles fag og tonede fag 

ud fra deres valg af uddannelse.  

• Specialiseringen for Elektrisk Energiteknologi har i oplægget 

fået titlen ’Elforsyning’, og der var drøftelser om hvorvidt denne 

titel er dækkende. Den skal rumme 3-fasesystemer, elektrofysik 

og kortslutningsberegninger.  

• Elektronik på dette semester kunne ændres til Effektelektronik. 

 

Derudover blev balancen mellem Elektronik og Mekanik drøftet, og der 

var tilslutning til, at begge områder er vigtige, om end elektronik skal 

vægtes højest. 

 

Værkstedskurser: De nyeste forslag til værkstedskursernes indhold og 

form blev præsenteret. Medlemmerne gav udtryk for, at der med de nye 

forslag vil være tale om en klar forbedring i forhold til tidligere beskrivel-

ser. Derudover var der tilslutning til, at kurserne bør være obligatoriske 

for alle studerende og dermed også for dem med en studentereksamen 

fra HTX, der i øjeblikket bliver fritaget for kurserne. 

 

3. Fagråd 

 

 

 

 

 

 

Studerende er ved at etablere et fagråd drevet af studerende og for 

studerende. Fagrådet vil blandt andet arrangere virksomhedsbe-

søg og studieture for studerende på tværs af årgangene. (v. Ole 

Albrektsen) 

Formålet med fagrådet er primært at arrangere faglige og sociale arran-

gementer på tværs af årgangene, som kan være med til at styrke de 

studerendes kendskab til mulige job og arbejdspladser samt styrke 



 

 
Side 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bemanding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

studiemiljøet på uddannelserne, hvilket i sidste ende kan mindske fra-

faldet.  

Aftagerpanelets medlemmer støttede initiativet og supplerede med føl-

gende i forhold til at arrangere virksomhedsbesøg:  

• Mobile Industrial Robots gav udtryk for, at det har større effekt, 

når de studerende selv tager kontakt. 

• Universal Robots gav udtryk for, at det har større effekt med en 

mere officiel kontakt fra uddannelsen og i meget god tid. 

 

Status på bemanding på diplomingeniøruddannelserne. (v. Ole 

Albrektsen) 

Elektrisk Energiteknologi 

• Siden sidste aftagerpanelmøde er der blevet ansat en forsker 

med speciale inden for kontrol og regulering på systemniveau. 

Derudover er der blevet ansat en adjunkt og der planlægges 

med at ansætte yderligere en adjunkt/lektor.  

• Det er et strategisk mål, at uddannelsen fremover vil fokusere 

mere på hvordan de studerende kan være med til at løse ud-

fordringerne inden for den grønne omstilling. Med ansættelse af 

flere undervisere og forskere kan målet forventeligt blive indfri-

et. 

Elektronik 

• Der er behov for yderligere ansættelse af en adjunkt/lektor 

samt gerne en adjunkt/lektor inden for Embedded Systems. 

• Der er behov for yderligere ansættelse inden for forskning. 

 

Uddannelsesspecifikke og fælles aftagerpanelmøder fremover. (v. 

Pia Friis Kristensen) 

De uddannelsesspecifikke aftagerpanelmøder bliver fremover afholdt 

om foråret, og de fælles aftagerpanelmøder for alle ingeniøruddannelser 

bliver fremover afholdt om efteråret. Næste møde i dette uddannelses-

specifikke forum bliver derfor afholdt i forår 2020. 

Aftagerpanelets medlemmer foretrækker, at de uddannelsesspecifikke 

møder bliver afholdt om eftermiddagen på samme tidspunkt som dette 

møde. 

 

Intet. 

 

 

 


