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Referat af første Aftagerpanelsmøde for 
Elektronikuddannelserne i Sønderborg  
 
D. 14. marts kl. 12:00-15:00 

Mødet blev afholdt ved: SDU, Alsion 2, 6400 Sønderborg – Mødelokale M306-M307 (Den røde boks).  

Inviterede til mødet: Philip Baxter (Banke Electromotive – subst. for Rasmus Banke), Claus Jensen (Damm 

Cellular), Søren Bondesen (Danfoss Drives), Niels Gade (Danfoss Drives), Lars Althof (Danfoss Power 

Solutions), Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power), Svend Erik Knudsen Jensen (LINAK), Tom T. Kragh (OJ 

Electronics), Ib Christensen (SDU), Lars Duggen (SDU), Henrik Andersen (SDU), Kasper Paasch (SDU), 

Christina Skytte Møller (SDU), Per Æbelø (SDU)  

Afbud fra: Rasmus Banke (Banke Electromotive), Tom T. Kragh (OJ Electronics), Per Æbelø (SDU) 

 

Referat 

1. Velkomst 

Efter en let frokost, bød Ib Christensen velkommen til det første aftagerpanelsmøde for 
elektronikuddannelserne i Sønderborg og alle deltagere præsenterede sig selv.  
 
Aftagerpanelet for elektronik uddannelserne blev dannet kort efter at SDU modtog den glædelige nyhed fra 
ministeriet om at vi har godkendelsen til at udbyde både bachelor og kandidaten uddannelsen i elektronik. 
Diplomingeniøren blev i første omgang kun betinget godkendt, da universitet skulle kunne påvise at der 
kunne skaffes praktikpladser nok til de studerende. På to dage fik fakultet indhentet over 50 
tilkendegivelser fra de lokale virksomheder og SDU fik godkendelse til at også at udbyde 
diplomingeniøruddannelsen i Sønderborg.  
 

2. Aftagerpanelets rolle og mødefrekvens v/Christina Skytte Møller 

Aftagerpanelets primære fokus er at sikre et match mellem uddannelsens kompetenceprofil og dens 
erhvervssigte. Aftagerpanelet er med til at danne koblingen mellem universitetet og samfundet, herunder 
specielt i forhold til trends i industrien. Derudover kan panelet inddrages mere direkte i uddannelsen i 
forhold til samarbejde omkring praktikpladser, specialesamarbejde, virksomhedsbesøg, 
gæsteforelæsninger osv.  
 
Aftagerpanelsmedlemmer har desuden reel mulighed for at få indflydelse på uddannelsens udvikling da 
faglige profiler/emner vil være emner til diskussion på møderne. Der er to møder om året, et lokalt møde i 
efteråret og et fælles møde i foråret i Odense for alle fakultetets aftagerpanelsmedlemmer. De ligger i 
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dette forår d. 18/4. Der blev gjort opmærksom på at man gerne må sende en substitut, hvis man selv er 
forhindret i at deltage i et møde. 
 

3. Orientering om uddannelserne v/ Ib Christensen 

Ib informerede herefter om status på udviklingen af uddannelserne. I den analyse som Oxford Research 
lavede i forbindelse med godkendelsesprocessen af uddannelserne og som blev præsenteret på et møde i 
august 2017 for det lokale erhvervsliv, blev det blev andet fremhævet, at flere regionale virksomheder 
efterspørger mere viden og forskning indenfor industriel elektronik, reguleringsteknik, effektelektronik og 
elektrisk konvertering.  Det er derfor de faglige områder der er lagt vægt på i uddannelsen.  

Kompetenceprofilen for bachelor uddannelsen blev gennemgået sammen med semesterstrukturen, som 
den ser ud nu i forslaget til studieordningen, der er under udarbejdelse. Semesterstrukturen giver et 
overblik over hvilke fag uddannelsen indeholder og på hvilket semester de ligger. Se vedhæftede 
præsentation. 

Aftagerpanelet var meget positiv overfor det foreliggende forslag. Dog efterspurgte de mere 
reguleringsteknik for diplomingeniørerne. Dette er taget til efterretning af uddannelsen, hvor der er 
indarbejdet et ekstra reguleringsfag på 3. semester. COE2 (reguleringsfag på bacheloruddannelsens 6. 
semester) er flyttet ned til 4. semester. Herved får både diplomingeniørerne og civilingeniørerne 
(bachelorerne) de samme reguleringsfag. Fagligheden SAA (Sensors and Actuators) flyttes til 6. semester 
bachelor, mens anvendelse af sensorer og aktuatorer til gengæld indarbejdes i semesterprojektet på 3. 
semester. 

Der var desuden en diskussion omkring abstraktionsniveauet contra detailniveau – bl.a. i forbindelse med 
kompetencer i embedded software udvikling. De studerende skal gerne have et højt abstraktionsniveau 
samtidig med at de skal kunne deres faglighed og det er naturligvis en balancegang at finde det rette niveau 
for begge dele. Denne diskussion vil blive videreført på MCI, hvor især faglighederne EMB1 og EMB2 vil 
blive tilpasset. 

3a. Markedsføringsaktiviteter v. Christina Skytte Mølle r 

Uddannelsen har naturligvis meget fokus på rekruttering af studerende til de nye uddannelser, da Center 
for Industriel Elektronik er en stor satsning. Fakultetets kommunikationsafdeling og internationale afdeling 
har derfor haft forøget fokus på markedsføringsaktiviteterne for uddannelserne på MCI, herunder:  

 Uddannelsesmesser – primært med fokus på Nordtyskland  

 Study-try-out - henvendt mod nordtyske gymnasiestuderende, der kommer til forelæsninger og Åbent 

hus på SDU i februar 

 Skolebesøg – besøg på gymnasier  

 Besøg af udenlandske klasser i Sønderborg (1 klasse fra Tyskland og 1 fra Litauen har været her i år) 

 Webinar 

 Trykt materiale 

 Sociale medier 

 Annoncering 

 Agenter 

 Første-job garanti ordning 

 

I forhold til Agenter, så er det en markedsføringsmetode, som SDU ikke tidligere har anvendt.  
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En agent tilbyder assistance i forhold til internationale potentielle studerende og repræsenterer og handler 

på vegne af SDU i det eller de lande, som aftales med agenten. Agenterne aflønnes på kommisionsbasis pr.  

studerende, som optages på de CIE-relaterede uddannelser. Anvendelsen af agenter er en metode der  

udelukkende anvendes mod rekruttering af studerende til de nye elektronik uddannelser samt mekatronik  

uddannelserne, da de er beslægtede. Der er indgået aftaler med 6 agenter, der primært opererer i de  

Centraleuropæiske lande. De lande er valgt ud på basis af en erfaring andre universitet i Danmark har gjort 

sig, efter at have brugt agenter. 

 

Første-job-garanti ordningen er en ordning, der også arbejdes med p.t Hvis der kan skaffes nok af tilsagn fra 

det lokale erhvervsliv omkring en garantiordning, hvor færdige dimittender tilbydes en 6-måneders  

projektansættelse, efter endt uddannelse, vil det også være et stærkt markedsføringselement - nok specielt  

overfor udenlandske studerende.  Universitet kan ikke som institution give nogen jobgaranti, men hvis  

virksomhederne bakker op omkring ordningen og der samles nok tilsagn, så kan SDU anvende det i 

markedsføringen. Der vil blive indkaldt til et fyraftensmøde omkring ordningen.  

  

Som opfølgning på markedsføringsaktiviteterne blev dagens ansøgertal vist (vedhæftede præsentation).  

Tallene har dog ændret sig væsentligt op til deadline den 15. marts. Nedenstående er tallene pr. 19 marts 

angivet:  

 

Ansøgertal – første prioritet pr. 19 marts 2018 mod tallene samme tidspunkt sidste år: 

 Elektronik :         29 (  0 sidste år) 

 Mechatronik:     70 (76 sidste år) 

 I&B:            25 (15 sidste år) 

 

4. Diskussion/input fra panelet i forhold til:  

 Dette punkt blev inddraget under punkt 3.  

 

5. Næste møde  

Næste møde blev aftalt til at ligge i efteråret på SDU, hvor panelet bl.a. skal møde det første 
hold elektronik studerende.  
 

 

6. Eventuelt 

Der var ikke noget under eventuelt. 
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Handlingsplan 

Emne  Handling Tidshorisont 

 
Mere reguleringsteknik 

på diplomingeniøruddannelsen 
 

 
Uddannelsen tager det til efterretning og 

vil forsøge at tilpasse 
uddannelsesindholdet derefter 

Inden semester start 
2018 

    

 

 


