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Referat af Aftagerpanelsmøde for 
diplomingeniør-, bachelor- samt 
kandidatuddannelserne i Mekatronik  
 
D. 21. februar 2018 kl. 13:00-15:00 

 

Mødet afholdes ved: Lodam Electronics A/S, Kærvej 77, 6400 Sønderborg.  

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

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

Weiss (Siemens), Daniel H. Pedersen (SAAB Group), Jens Christian Bentzon (Agramkow), Lars Duggen (SDU), 

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

(SDU)  

Der var afbud/intet svar fra: Søren Top, Kristina Jørgensen, Lars Bo Kjøng Rasmussen 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Lars Duggen)  
Til orientering har Lars Duggen overtaget uddannelseskoordinatorrollen for 
Mekatronikuddannelserne efter Ib Christensen, som nu er uddannelseskoordinator for de nye 
elektronikuddannelser i Sønderborg.  
 

2. Status for uddannelsen (v /Lars Duggen & Ib Christensen) 

a. Profilvalg på bachelor 
På 4. semester kan de studerende vælge mellem fire profiler og de har på deres 4. 
semester valgt således: 

 Mechatronics 10 

 Mechanics       10 

 Electronics        8 

 Embedded       15 

Det er det andet år, hvor de studerende har kunnet vælge profil og de første mekatronik 

bachelorer med en profil bliver færdige i juni 2018. De første diplomingeniører bliver 

færdige i januar 2019. Det bliver spændende at følge, hvordan industrien modtager de nye 

dimittender med en profil. Profilerne blev lavet efter ønske fra industrien om en øget 

specialiseringsgrad. Flere af aftagerpanelsmedlemmerne gav udtryk for at de har brug for 
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specielt dimittender med speciale i elektronik – hvilket ledte videre til næste punkt på 

dagsordenen.  

b. Nye Elektronikuddannelse/CIE 
Ib Christensen er som tidligere nævnt udnævnt til ny uddannelseskoordinator for elektronik 
uddannelserne i Sønderborg. Han informerede om at der lige nu finjusteres på 
semesterstrukturen, som ligner den, der blev præsenteret på informationsmødet i august, i 
forbindelse med godkendelsen af uddannelserne. SDU har jo fået godkendelse til at udbyde 
alle tre uddannelser i Sønderborg – på engelsk! Der har været stor opbakning fra industrien 
under hele processen. Universitet fik i første omgang en betinget godkendelse af 
diplomingeniøruddannelsen og skulle dokumentere at der kunne skaffes nok praktikpladser 
til de studerende. På bare to dage var der indsendt mere end 50 tilkendegivelser, hvilket er 
meget imponerende og viser den store opbakning, der er til uddannelsen, fra industrien. I 
forhold til faglighederne er der et stærkt ønske fra industrien om fokus på industriel 
elektronik, herunder pålidelighed, fejlmekanismer, valg af komponenter osv. Det er noget 
man bruger meget tid og mange ressourcer på i virksomhederne, men er et område de 
studerende ikke er blevet undervist i på forhånd. Der var derfor forslag til at uddannelsen 
inddragede virksomheder i projekter eller fagligheder, med fokus på det område. Det er 
taget til efterretning. Det første optag til uddannelsen er pr. 1. september 2018 og det 
bliver meget spændende at se hvordan optagstallene fordeler sig på hhv. elektronik og 
mekatronik uddannelserne.  
 

c. Frafald 
Vi har et frafald på omkring 22 % efter det første år på mekatronik bachelor 
uddannelserne. Vi kan se at det er mange lokale, der falder fra og en overvægt i 
aldersgruppen +24 år. En del af frafaldet skyldes fejlvalg og er studerende som i stedet 
vælger at læse noget andet. Andre angiver personlige årsager som årsag. Ca. 1/3 angiver 
Anden årsag, hvor vi reelt ikke ved hvorfor de stopper. Universitet må desværre ikke ifølge 
lovgivningen, kontakte de frafaldne studerende, for at høre hvorfor de stopper. Der var dog 
også enighed om at det ikke er et fratruende højt frafaldstal, så længe at de studerende 
falder fra af de rigtige årsager, som eksempelvis et fejlvalg. 
  

d. Fremtidige profiler i pipeline 
Når elektronikuddannelsen starter op, er det planen at elektronik profilen på mekatronik 
udgår. I stedet vil der udvikles en ny profil, der formentlig kommer til at hedder 
Intelligent Mechatronic.    
 

3. Virksomhedspræsentation (v/Henning Højbjerg Kristensen)  
Lodam har udviklet sig fra at være en virksomhed med 7 ansatte i 2003, 22 medarbejdere i 2007 og 
i dag 15 år efter, til en virksomhed med 107 ansatte. Der er omkring 55 ansatte i 
udviklingsafdelingen og over 70 ingeniører ansat. Lodam udvikler blandt andet kølesystemer til 
containere, herunder til Maersk Container. Deres produktområder er ventilation, varme pumper, 
køleprodukter og kompressorer. De har meget fokus på energieffektiviseringer, da det er 
produkter, der kræver meget energi. Lodams produkter er i dag 20-25 % mere energieffektive end 
deres konkurrenter. De skal dog konstant optimere på deres produkter, da konkurrenternes 
produkter også hele tiden bliver bedre. Virksomheden har størstedelen af deres produktion i 
Thailand, noget i Polen og lidt i Kina. Virksomheden har også fokus på både CSR, de har blandt 
andet været medlem af UN Global Compact i flere år og på et godt arbejdsmiljø, da medarbejderne 
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er et af virksomhedens vigtigste aktiver. Lodam støtter også det lokale miljø via support til lokale 
sportsklubber osv.   
 

4. Fagligt TEMA – Ændringer i kompetenceprofilerne på kandidatuddannelsen (v/ Lars Duggen) 

a. Fokus på ny profil Cyber-Physical Systems 
Uddannelsen har oprettet nye master profiler og på mødet blev profilen Cyber-Physical 
Systems præsenteret. I profilen er der fokus på systemer og produkter (vertual plant) og 
hvordan de kan gøres intelligente. Her bliver matematisk modulering et værktøj, der danner 
fundamentet til avancerede reguleringsteknikker, såsom neurale netværk.  
Aftagerpanelsmedlemmerne var meget positive over uddannelsens Hands-on approach og 
inddragelsen af AI (Artificial Intelligense).  Under snakken omkring profilen, blev et synspunkt 
bragt op i forhold til at universitet har en forpligtigelse til at informere de studerende omkring 
de forskellige programmer, der findes på markedet, indenfor forskellige områder, herunder 
open source programmer, så de ikke kun får kendskab til de dyre løsninger under deres 
uddannelse. Der er ofte grunde til at man ikke vil bruge open source programmer, men det 
tages til efterretning af man godt kan informere de studerende mere bredt omkring de 
programmer, der er på markedet.   
 

5. Evt.  

a. T.O. afholdes det fælles aftagerpanelsmøde i Odense d. 18. april 2018. Per Æbelø 

præsenterede programmet for dagen, hvor omkring 140 aftagerpanelsmedlemmer 

inviteres fra alle ingeniøruddannelserne på tværs. Invitationen til arrangementet er sendt 

ud.  

b. Det blev nævnt at der har været utilfredshed blandt de studerende på 1. - 2. semester. Der 

blev opfordret til at få de studerende til at henvende sig til uddannelsen med de konkrete 

punkter. 

 

 

 


