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Referat af aftagerpanelsmøde for 
Elektronikuddannelserne i Sønderborg  
 

 

Onsdag d. 7. november kl. 14:00-16:00 

Mødet blev afholdt ved: SDU, Alsion 2, 6400 Sønderborg – Mødelokale M303.  

Inviteret til mødet: Rasmus Banke (Banke Electromotive), Kjeld Pharao (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), Kjeld Pharao (Damm Cellular), Søren Bondesen (Danfoss 

Drives), Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power), Svend Erik Knudsen Jensen (LINAK), ), Per Æbelø (SDU)  

 

Referat 

1. Velkomst  
Herunder en kort introduktion bordet rundt 
 

2. Orientering om uddannelserne 
Uddannelsesledelsen orienterede om uddannelsen, herunder optaget for 2018 for alle 
ingeniøruddannelsesretninger. Vi har samlet set haft fremgang, da 23 studerende startede på den 
nye elektronikuddannelsen d. 1. september. Mekatronik har oplevet en mindre tilbagegang, I&B en 
mindre fremgang og med den nye uddannelse er samlet set 99 studerende stadig indskrevet på 
ingeniørbacheloruddannelserne efter 1. oktober 2018.  Tælles kandidatstuderende med er vi oppe 
på 142 studerende. 
 
I forbindelse med optagelsesprocessen skal alle kvote II ansøgere til SDU, gennem en UNI-test og 
en samtale med undervisere fra uddannelsen. Dette for at afstemme om de studerendes 
forventninger stemmer overens med uddannelsesindholdet – og i sidste ende for at mindske 
frafaldet fra uddannelserne. Vi har desuden de sidste 2 år haft en lektiecafe, som to ældre 
studerende står for, som et tilbud til alle 1-års studerende. Tanken er, at de studerende kan komme 
der og få hjælp til de faglige discipliner, de har svært ved og omkring 5-15 studerende kommer hver 
uge i lektiecafeen. Det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor færre studerende benyttede sig af 
tilbuddet.  
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3. Presentation of CIE 
Thomas Ebel som er leder af Center for Industriel Electronics præsenterede CIE og de områder de 
arbejder med nu, samt den fremadrettede strategi. Herunder blev bl.a. kapaciteten af de forskellige 
labs diskuteret og diskussionen fortsætter i den kommende periode, da opbygningen af de mange 
labs fortsat er i gang. Forventningen er at bygningen står klar til september 2019. Thomas Ebel kan 
kontaktes på mail: ebel@mci.sdu.dk eller telefon: 6550 1288, for yderligere dialog. Se endvidere 
vedhæftede præsentation. 
 

4. Indledende diskussion af indhold i kandidatuddannelsen (opstart 2020) 
Herefter præsenterede Ib Christensen det første udkast til indholdet i kandidatuddannelsen, som 
en intern udviklingsgruppe har arbejdet med. Der er i arbejdet taget hensyn til de inputs, der kom 
fra de første indledende møder med industrien tilbage i august 2017. Uddannelsen indeholder 
både et embedded spor, et elektronikspor samt et projektbaseret spor.  
 
Aftagerpanelsmedlemmerne var meget positive overfor det foreslåede udkast og gav udtryk for at 
det var et ambitiøst program, med det indhold de efterspørger i industrien. De lagde vægt på, at 
der var behov for kandidater, der forstår kombinationen af de to områder (embedded og 
elektronik). Det høje niveau i uddannelsen kræver også at man har den rette bacheloruddannelse, 
for at have den forudgående viden at bygge ovenpå. Udviklingsgruppen vil nu arbejde videre med 
de input der kom fra panelet. 
 

5. Eventuelt 
Der var ikke noget under eventuelt. 
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