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1. Velkommen 

 

2. Status 

 

 

3. Drøftelse 

Velkommen og præsentation af medlemmer (v. Ole Albrektsen) 

 

Orientering og drøftelse af de seneste ændringer på uddannelserne (v. 

Ole Albrektsen) 

 

Drøftelse af følgende emner: (v. Ole Albrektsen) 

• Hvordan kan vi rekruttere flere studerende til kandidatuddannelsen i 

Elektronik? herunder drøftelse af to forslag: 

o Ingeniør for en dag på kandidatuddannelsen i Elektronik: 

nyt tiltag for diplomingeniørstuderende i elektronik og elek-

trisk energiteknologi før de skal i praktik, hvor de studeren-

de følger undervisning på kandidatuddannelsen og besø-

ger relevante virksomheder, der ansætter civilingeniører i 

Elektronik. 

o Vil en erhvervskandidatuddannelse i Elektronik være rele-

vant for virksomheder, der fx ansætter vores diplomingeni-

ører? Dels i forhold til at videreuddanne nuværende med-

arbejdere (fx diplomingeniører), og dels i forhold til at an-

sætte nyuddannede diplomingeniører, der kan fortsætte di-

Dagsorden 

Emne  Aftagerpanelmøde for diplomingeniør og civilingeniør i Elektronik 

samt diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi 

Dato og tidspunkt Tirsdag den 8. december 2020 kl. 14.00 – 15.30 

Sted  Online via Zoom https://syddanskuni.zoom.us/j/69767935173  

Inviterede  Anders Blaabjerg Lange (Universal Robots), Flemming Thinggaard 

(Autonomous Units), Bjarne Søndergaard Bukh (Energinet), Micha-

el Thomasberg Andersen (Ørsted), Bo Vork Nielsen (ITW GSE), 

Mogens Lund (Siemens Gamesa Renewable Energy), Ole Albrekt-

sen (SDU, lektor, uddannelsesleder), Karsten Holm Andersen 

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

(SDU, professor), Johan Bahn Larsen (SDU, lektor), Pia Friis Kri-

stensen (SDU, uddannelseskoordinator) 

Afbud fra Michael Thomasberg Andersen (Ørsted repræsenteres ved Christi-

an Hauge Svendsen på dette møde) 

Mødeleder  Ole Albrektsen 

 

https://syddanskuni.zoom.us/j/69767935173


 

 

rekte på en erhvervskandidatuddannelse i Elektronik, mens 

de starter i job i en virksomhed på minimum 25 timer pr. 

uge.  

• Hvilke kompetencer inden for simuleringer og/eller eksperimentelle 

kompetencer efterspørges? 

• Hvilke virksomheder kan være relevante at inddrage i dette aftager-

panel, udover de allerede repræsenterede virksomheder? 

 

4. Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

I kan læse om uddannelserne på SDU’s hjemmeside her 

Diplomingeniør i Elektronik  

Civilingeniør i Elektronik 

Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi 

 

I kan læse om SDU’s erhvervskandidatuddannelser her  

Erhvervskandidatuddannelse som deltidsuddannelse  

Side 2 

Syddansk Universitet 
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5230 Odense M 
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