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Referat af aftagerpanelsmøde for 
diplomingeniør-, bachelor- samt 
kandidatuddannelserne i Mekatronik  
 

D. 24. oktober 2018 kl. 12:30-15:30 

Mødet blev afholdt ved: LINAK A/S, Smedevænget 8, 6400 Sønderborg 

Deltagere på mødet: Svend Erik Jensen (Linak), Henning Højbjerg Kristensen (Lodam Electronics), Lars Bo 

Kjøng Rasmussen (Niko), Daniel H. Pedersen (SAAB Group), Jens Christian Bentzon (Agramkow), Nils Basse 

(Danfoss), Jesper Skov Gretlund (Ørsted), Dietmar Weiss (Danfoss) Lars Duggen (SDU), Ib Christensen (SDU), 

Jerome Jouffroy (SDU), Søren Top (SDU), Christina Skytte Møller (SDU), Per Æbelø (SDU)  

Afbud fra: Nils Basse, Jens Christian Bentzon, Henning Højbjerg Kristensen, Per Æbelø 

Dagsorden 

Mødet startede med frokost og fortsatte herefter med følgende dagsorden: 

1. Velkomst (v / Lars Duggen)  
Lars bød velkommen og introducerede sig selv i sin rolle som uddannelseskoordinator for 
mekatronikuddannelserne. En rolle som Lars overtog efter Ib Christensen i januar 2018, hvor Ib blev 
koordinator for Elektronik uddannelserne. Derefter introducerede alle sig bordet rundt. 
 

2. Status for uddannelsen (v /Lars Duggen) 
a. Optag 2018  2018  (2017) 

BSc i Mekatronik        15           20  
BEng i Mekatronik     42     48  
MSc i Mekatronik    25     26 
 
Vi har oplevet et lille fald i optag, der måske skyldes opstart af elektronikuddannelsen. 
Overgangsfrekvensen fra BSc til MSc er fortsat lidt for lav og vi har et øget fokus på at få flere af 
vores bachelorer til at forsætte på masteren ved os, i stedet for at tage MSc i Robotics i Odense 
eller søge til andre universiteter.  
 

b. Fordeling af studerende på kandidatprofilerne 
Cyber Physical Systems   6 
Devices and Microtehnology   2 
Embedded Software  10 
Power Electronics   7 
 

c. Studiestartens forløb 
Vi har i år lavet en del nye tiltag i studiestarten, baseret på de input vi har fået fra de 
studerende, der var utilfredse med bl.a. kommunikationen sidste år. Blandt andet er der 
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arrangeret ekstra informationsmøder, hvor de studerende modtager meget af den samme 
information igen længere inde i semesteret. Desuden har mentorerne (ældre studerende) haft 
flere møder og sociale arrangementer med de nye studerende. 

 
3. Virksomhedspræsentation (v/Svend Erik Jensen)  

Svend Erik præsenterede LINAKS mission – vision -  værdier.  
LINAKs mission er at levere innovative aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og 
arbejdsmiljø. LINAKs vision er at være den globale leder inden for innovative elektriske 
aktuatorsystemer i deres kernesegmenter. Værdier:  kundeorientering, kreativitet, forandringsvilje, 
loyalitet, åbenhed og ærlighed, engagement.  
 
Fakta om LINAK: 31 datterselskaber, 4 produktionssteder (DK, Slovakiet, Kina, USA), 15 
distributører, 2.220 medarbejdere globalt, R&D DK, Kina & USA, 1200 patenter, 12.000 kunder, 
19.000 specialvarer. I Guderup er der 27 ingeniørpraktikanter og 270 ingeniører. 
Virksomheden har vækstet 10% fra 2016/2017, Segmenter: Medline & Care, Deskline, Techline og 
Homeline. Kundeorientering er meget vigtig for virksomheden. 
 
I forhold til rekruttering nævner Svend Erik at det er svært at rekruttere medarbejdere med de  
rette kompetencer. Svend Erik så endvidere gerne at de kunne tiltrække medarbejdere med 
erfaring fra andre virksomheder, for at få deres input til, hvordan tingene kan gøres.   
 

4. Fagligt TEMA - (v/ Lars Duggen) 

Denne gang er semesterprojekterne i fokus. De studerende har semesterprojekter på alle semestre 
fra 1-4. semester. På 5. semester har de Experts in Teams, hvor de studerende arbejder sammen på 
tværs af alle ingeniøruddannelserne. Lars gennemgik udviklingen i de forskellige semesterprojekter 
fra 1. semester, hvor de studerende får en bunden opgave i forhold til at skabe et projekt med lyd, 
lys og bevægelse. På 2. semester er der yderligere fokus på bevægelsen, hvor de studerende skal 
inspireres af dyrs bevægelse, projektet skal kunne eksempelvis klatre op af en væg. På 3. semester 
får de studerende en opgave, hvor de skal skabe en selvkørende bil. I dette projekt indgår 
faglighederne elektronik og sensorer. På 4. semester har de studerende valgt profil (elektronik, 
embedded software, mekanik eller en generisk profil). Der får de studerende mulighed for virkelig 
at styrke deres faglighed i projektet. De studerende der har valgt den generiske profil har fokus på 
Control engineering, da det er et af de to fag alle studerende har på 4. semester. 
 
Aftagerpanelet var meget positive overfor de forskellige semesterprojekter og mente ikke at der 
var behov for industri involvering før projektet på 5. semester (Experts in Teams) hvilket allerede 
fortrinsvist er virksomhedsprojekter.    
 
Aftagerpanelet opfordrede endvidere til at uddannelsen giver de studerende mere viden om open 
source programmer, så de ikke kun kender licensprogrammer, som universitet bruger (CAD 
programmer, Labview, Phyton, Matlab, Octave, osv.) Den viden kunne eventuelt inddrages i 
projekterne. Uddannelsen blev endvidere opfordret til at Inddrage peer reviews noget mere i 
uddannelsen. Det er en udvikling, der allerede er i gang.  
 

5. Evt.  

Lars informerede om at ministeriet har varslet med at lukke for optaget af omkring 1200-1400 

udenlandske studerende, da der er for mange studerende, der kommer til DK og tager en 
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uddannelse, for derefter at rejse ud af landet igen. Vi har p.t. stadig ingen afklaring på om det 

kommer til at ramme optaget i Sønderborg.  

 

Afledt af ovenstående har Christina fulgt op på vores dimittend analyse og det ser umiddelbart 

positivt ud for vores dimittender. Ser vi på diplomingeniørerne får mellem 65-93% af dimittenderne 

job i DK, herunder primært i regionen (Syddanmark). Hvis vi ser på kandidatstuderende (hvor 

andelen af udenlandske studerende er højere), får mellem 63-76% af dimittenderne job i Danmark, 

herunder omkring 50% i regionen.  

 

Mødet afsluttede med en visuel status af hvordan det går med opførelsen af CIE bygningen: 

 

 
 

 


