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Dagsorden: Aftagerpanelsmøde for 
Elektronikuddannelserne i Sønderborg  
 
Tirsdag d. 27. oktober kl. 14:00-16:30 
 

Mødet blev afholdt ONLINE via Zoom  

Inviteret til mødet: Rasmus Banke - subst. Philip Baxter (Banke), Søren Bondesen (Danfoss Drives), Niels 
Gade (Danfoss Drives), Lars Althof (Danfoss Power Solutions), Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power), 
Svend Erik Knudsen Jensen - subst. Peter Graversen (LINAK), Allan Mølbach (OJ Electronics), Jakob 
Kjelstrup-Hansen (SDU), Lars Duggen (SDU), Henrik Andersen (SDU), Kasper Paasch (SDU), Morten Sørensen 
(SDU), Christina Skytte Møller (SDU)  

Afbud fra: Michael Tønnes (Danfoss Silicon Power), Svend Erik Knudsen Jensen (LINAK), Rasmus Banke 
(Banke)  

 

Referat 

1. Velkomst (v. Jakob Kjelstrup-Hansen)  
Jakob indledte mødet med at fortælle, at han har overtaget uddannelsesledelsen af Electronics 
uddannelserne i Sønderborg efter Ib Christensen, det har udviklet uddannelserne, som de ser ud 
nu. Derefter introducerede Jakob kort, hvad formålet med aftagerpanelet er, hvor vi blandt andet 
bruger panelet til at få input til hvilke faglige kompetencer industrien efterspørger. Der var en kort 
præsentation af hvert medlem i panelet.  
 

2. Status på uddannelserne (v/Jakob Kjelstrup-Hansen & Christina Skytte Møller) 
Året 2020 har været meget præget af COVID-19. I midten af marts måtte universitet i lighed med 
resten af Danmark lukke ned, og der var behov for en meget hurtig omlægning af undervisningen. I 
starten kunne vi ikke streame undervisningen direkte, da der var bekymring for om universitet 
havde kapacitet til at streame al undervisning direkte. Det blev muligt længere inde i semesteret.  
 
Det har været en udfordring for de studerende, at al undervisning var online. Der er ingen tvivl om 
at de har brug for den direkte kontakt med undervisere. Alle eksamener blev online – både 
skriftlige og mundtlige. Lige nu har vi heldigvis kunne køre med fysisk undervisning fra 
semesterstarten. Alle laboratorier er åbne og alle projekter kan udføres på universitet. Vi har fået 
os nogle gode erfaringer med online undervisning, og vil også gøre bruge af det fremadrettet i de 
sammenhænge, hvor det styrker undervisningen, men foretrækker klart, at kunne være fysisk til 
stede på universitetet. Der er dog kapacitetsproblemer, da der kun kan være det halve antal i 
lokalerne. Første semester studerende prioriteres i forhold til at kunne være til stede fysisk.  
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Antal ansøgere og optagne 
Samlet set for alle ingeniøruddannelserne på SDU i Sønderborg, har vi oplevet en lille fremgang på 
5% i 1. prioritetsansøgere og 4% i optag. Dog er antallet af både ansøgere og optagne faldet på 
begge electronics bacheloruddannelserne (diplomingeniør og civilbachelor) med et fald på 7 
optagne studerende fra 2019 til 2020. Vi er ret overbeviste om, at faldet i antal optagne studerende 
skyldes COVID-19, da mange af vores studerende kommer fra udlandet. Tillige har vi startet vores 
kandidatuddannelse op med et optag på 21 studerende – se mere under punkt 3. 
 
Ændringer på uddannelsen 
Vi har valgt at lave en ændring på 1. semester, da vi har oplevet et højere frafald end ønsket på det 
første år blandt de første årgange. Vi har kunne se, at nogle studerende har haft udfordringer med 
det indledende elektronikfag, og vi har derfor lavet faget om til et 10 ECTS-fag i stedet for 5 ECTS, 
så der er mere tid til opgaveløsning og laboratorieøvelser. For at få plads til det, er projektet på 1. 
semester blevet tilsvarende mindre. Vi har talt med Odense-uddannelsen, som har haft lignende 
problemer med frafald, så vi har kopieret deres model og håber, at det kan være med til at mindske 
frafaldet.  
 

3. Kandidatuddannelsen – opstart, diskussion af faglige søjler, valgfagsmuligheder 
I år er det første gang, at uddannelsen udbydes. Der var 21, der havde søgt og sagt ja til pladsen og 
omkring 20 er dukket op i løbet af den første måned. Grundet COVID-situationen er nogle af de 
studerende kommet meget sent i år og vi har accepteret at de kom helt indtil slutningen af 
september. Det første hold af vores egne bachelorer bliver først færdige i juni 2021, så alle optagne 
på kandidaten kommer udefra. De kommer fra Tyskland, Litauen, Pakistan, Iran, Indien, Cameroun, 
Bangladesh, Algeriet, Tyrkiet, Nepal, Gambia, Guinea samt et par få danske studerende.   
 
Der er 3 faglige søjler på kandidaten – analog elektronik, digital elektronik (indlejrede systemer) 
samt projekter. Faglighederne kan fremadrettes ændres, hvis der er nogen fagligheder, der 
mangler, og det er der, hvor vi har behov for input fra panelet. Jakob præsenterede desuden to 
mulige valgfag, som vi overvejer at udvikle, et indenfor capacitors og et valgfag indenfor EMC.  
 
Panelet kommenterede, at der er for meget for software i uddannelsen og mente desuden, at det 
skal være obligatorisk at have et kursus EMC. Uddannelsen vil derfor nu overveje at indføre EMC 
faget som et obligatorisk fag på 3. semester. 
 
 

4. Præsentation af det nye EMC-lab (v/Morten Sørensen) 
Morten Sørensen, lektor på SDU i Sønderborg, er ansvarlig for EMC-laboratoriet og var inviteret 
med til mødet for at præsentere det nye EMC-lab. Oprindeligt var der også planlagt en rundvisning i 
laboratoriet, som må udskydes indtil det igen er muligt at mødes fysisk. Vi håber at kunne invitere 
panelet til en rundvisning i foråret. EMC som er en forkortelse af Electromagnetic Compatibility og 
beskæftiger sig med et elektronisk systems evne til at fungere korrekt uden at interferere 
elektromagnetisk med andre systemer.  
 
Da vi ikke kunne se selve laboratoriet, viste Morten billeder at opbygningsprocessen samt af det 
færdige laboratorie. Det er muligt for alle at leje sig ind i laboratoriet og anvende udstyret. Man kan 
kontakte Morten for nærmere aftale (Morten Sørensen: soerensen@sdu.dk). Desuden gav Morten 
eksempler på noget af den EMC-relaterede forskning ved CIE. 
 

mailto:soerensen@sdu.dk
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5. Eventuelt 
Nyt institut. Der er blevet oprettet et nyt institut i Sønderborg – Institut for Mekanik og Elektronik 
(IME). Uddannelserne Mechatronics, Electronics og en ny uddannelse indenfor Mechanical 
Engineering, som vi pt har sendt en ansøgning ind til ministeriet om at kunne oprette, ligger alle 
under det institut. Institutlederen for det nye institut hedder Thomas Buhl 
 
TEK EXPO. De studerende præsenterer hvert år i december de projekter, de har arbejdet med i 
løbet af semesteret. Som situationen er lige nu med COVID-19, så ender det måske med, at det 
bliver et rent virtuelt arrangement. I vil høre nærmere omkring, hvordan det kommer til at forløbe i 
år.  
 
Praktik i det kommende semester i forhold til COVID-19. Flere virksomheder meldte desværre 
tilbage, at det ser lidt problematisk ud i forhold til at kunne tilbyde praktikpladser i foråret og de 
måske reelt først set kan sige noget om antal pladser osv. til januar. Det er ret sent, da de 
studerende skal starte i deres praktik 1. februar.  
 
Der blev aftalt en rundvisning i EMC-lab når der åbnes op igen.   
 
Frafaldsproblematikken blev taget op sammen med udfordringen omkring, at der er relativt få 
danske studerende på uddannelsen. Universitet følger nøje frafaldet og forsøger at lave tiltag for at 
mindske det. Panelet foreslog, at uddannelsen overfor potentielle studerende lægger vægt på, at 
det er en styrke for danske studerende at tage en uddannelse på engelsk.  

 


