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Referat: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik samt 
kandidatuddannelsen i Mekatronik 
Torsdag d. 12. november 2015 kl. 12.30-15.30 

Inviteret til mødet er:  
Torben Amby (Danfoss), Jesper Schack (Telebilling), Svend Erik Jensen (Linak), Lars Bo Kjøng Rasmussen 
(Servodan), Henning Højberg Kristensen (Lomak), Nils Tångefjord Basse (Siemens), Ib Christensen (SDU, 
Lektor, Uddannelseskoordinator), Arne Bilberg (SDU, Lektor), Benny Lassen (SDU, Lektor), Eric Behnke 
(SDU, Lektor), Søren Top (SDU, Lektor), Jerome Jouffroy (SDU, Lektor), Per Æbelø (SDU, Specialkonsulent, 
Kvalitetskoordinator), Charlotte Bolding Andersen (SDU, Institutsekretær og referent)  

Mødeleder: Per Æbelø 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/Per Æbelø 
a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet v/Per Æbelø 
b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning v/alle 

 
2. Præsentation af uddannelsen v/ Ib Christensen 

a. Profiler 
b. Optagelse til uddannelsen fra 2006-15 
c. Samarbejde med Sønderborg Vækstråd 

 
3. Præsentation af tre studenterprojekter – Experts-in-teams 
4. Rundvisning på Alsion v/Ib Christensen 
5. Debat – Spørgsmål til inspiration: 

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov 
b. Status for beskæftigelsessituation; hvor er kandidaterne ansat, og hvad laver de? 
c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 
d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 
e. Andet 

 
6. Næste møde v/Per Æbelø og Ib Christensen 
7. Eventuelt 

 

 



 2 

Referat af mødet 

1. Velkomst v/Per Æbelø 
a. Per bød velkommen og gennemgik dagens program. 

Per præsenterede arbejdet i aftagerpanelet (se vedhæftede præsentation) 
Uddannelsen udgør kernen i følgende aktiviteter: 

1. Aftagerpanelmøder 
2. Dimittendundersøgelser 
3. Evalueringer af hele uddannelsen 
4. Evaluering af uddannelser med eksterne eksperter 
5. Evaluering af undervisningen 
6. Nøgletal for at kvalitetssikre uddannelsen 

Per kunne med glæde berette, at SDU er den eneste danske institution, der er blevet positivt 
evalueret UDEN anmærkninger, så arbejdet synes at være godt 

Det primære formål med aftagerpanelet er at afstemme industriens forventninger til de 
færdige dimittenders kvalifikationer og skal ses som et supplement til allerede eksisterende 
lokale kontakter universitet og erhvervslivet imellem.  

Per kom med 4 gode råd til aftagerpanelet: 

1. Udfordrer os 
2. Tænk kreativt 
3. Tal – vi lytter 
4. Gensidig forståelse 

Per pointerede vigtigheden i, at vi sammen skaber en intim og fortrolig situation og 
opfordrede aftagerpanelet til selv at kontakte de studerende. 

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning v/alle fremmødte 
i. Samtlige fremmødte gav en kort præsentation af sig selv og deres 

virksomhed/institution. 
 

2. Præsentation af uddannelsen v/ Ib Christensen 
a. Ib præsenterede ingeniøruddannelsen i mekatronik (på diplom/bachelor- og civilniveau)  

(Se vedhæftede præsentation) 
 

3. Præsentation af tre studenterprojekter (Experts-in-Teams) 
a. Ib redegjorde kort for dette års ”experts-in-teams” (EXT), hvor 5. semester studerende 

arbejder sammen på tværs af ingeniørretning om at løse en opgave stillet af erhvervslivet. 
Dette efterår kommer opgaverne fra Skærtoft Mølle A/S, C&L-Fly og Swienty A/S. 
 

4. Rundvisning på Alsion 
a. Vi besøgte de tre EXT-grupper, der hver især gav en præsentation af deres projekter. 
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5. Debat 
a. De nye profiler (studieoptaget 2015) 

Kommentarer: 
• Specialisering er vigtig, og har du specialiseret dig én gang, kan du gøre det igen! 
• Profilerne bliver et godt fundament til videreuddannelse og videreudvikling, som jo 

er alle ingeniørers lod. Ingen arbejder udelukkende med det, som de lærte på 
studiet.  

• De seneste dimittender fra MCI har været markant bedre end tidligere - måske 
takket være ”Experts-in-Teams” forløbet.  

• Godt at SDU har investeret i specialiseringer på uddannelsen INDEN indtægten var 
der! Nu er vi på rette kurs og skal bare være vedholdende… 

• Hvad er den største risiko ved ikke at nå målet med 80 studerende pr. år? 
o Det kan have en økonomisk konsekvens, da de nye profiler betyder, at MCI 

skal udbyde flere kurser (øget arbejdskraft = koster penge) 
 

b. Studiejob-garantien: 
Kommentarer: 

• Industrien har forpligtet sig til at levere studiejobs til samtlige ingeniørstuderende 
(pt. 37 jobs), og der er en positiv holdning over for dette fra de lokale 
virksomheder. SDU har lyttet, og nu må industrien også levere! 

• Det kan være svært for virksomhederne at rekruttere, når de gerne vil have de 
studerendes arbejdskraft inden for normal kontortid; hvor de studerende selv er på 
skolebænken. Desuden kan det for de studerende koste både tid og penge at 
komme fra A-B for blot få timers studiearbejde.  

o Idé: Kunne SDU evt. skemalægge, så der kunne blive luft til studiejobs i en 
lidt længere sammenhængende periode? 

• Studiejob-garantien er en rigtig god idé, da den udover at give de studerende en 
indtægtskilde sikrer, at de studerende klædes på til kravene og forventningerne 
som færdiguddannet ingeniør. De får således kendskab til arbejdsgangen i 
industrien, inden de er færdige.  
 

c. Frafald: 
På trods af en støt stigende tendens i studenteroptag på bachelor/diplom- og 
masteruddannelsen er der et frafald på ca. 20%. 
-Dette kan have mange årsager: 

o For sen accept på studieplads fra SDU’s side, hvorfor studerende aldrig 
møder op på første dag. (Der arbejdes på en løsning) 

o De faglige kompetencer viser sig at være dårligere end forventet… 
o Svigtende motivation 
o Fremdriftsreformen stresser de studerende, da kravene til 

gennemførelsesevne er steget markant. 
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-SDU forsøger at afhjælpe frafaldet ved:  

o Samtaler og tests 
o Tilbud om ekstra matematikundervisning i sommerferien 
o Studiestarten er god men kan blive endnu bedre, eksempelvis med 

oplæg/peptalks fra lokale virksomheder. 

Kommentarer: 

• Studiejobs kan være med til at sikre motivationen, da man bliver mindet om, hvad 
målet med uddannelsen er. 

• Exitaftaler kunne være en idé, da MCI med sine relativt små hold har mulighed for 
at opdage studerende, der udebliver i længere tid. 

o Én MCI underviser afholder allerede med held bekymringssamtaler med 
sine studerende.  

• At indføre adgangsbegrænsning kunne for nogen gøre uddannelsen mere attraktiv 
– ellers kan ALLE jo komme ind! 

• Man kunne involvere Sønderborg Vækstråd for at investere i en koordineret indsats 
og f.eks. tilbyde en særlig velkomstpakke i Sønderborg.  

o Sønderborg Vækstråd nævner løbende, at vores fælles projekt er vigtigt, så 
opbakningen herfra burde være stabil. 
 

d. Sønderborgs image som studieby/MCI’s omdømme 
Kommentarer: 

• Sønderborg mangler ”lækkerhed” blandt gymnasieeleverne 
• Synlighed om Campus Sønderborg mangler hos mange lokale studerende 
• Hvordan fanger vi gymnasieeleverne under deres sabbatår? 
• Ingeniøruddannelserne havde tidligere et dårligt ry….måske hænger det ved(?) 

o Et dårligt ry kan være svært at komme til livs 
• Kunne vi øge indsatsen for at rekruttere kandidater fra andre universiteter?   
• Jobmessen på Ålborg universitet er et godt eksempel  
• Tanja Have lovede tidligere på året, at hun ville sende link til en fælles digital 

platform for aftagerpanelet. 
o Ib rykker for det. 

 
6. Næste møde 

a. Intet er pt. fastlagt. 
 

7. Eventuelt 
Kommentar:  

• Aftagerpanelet vil gerne diskutere kompetencer og dykke dybere ned i de enkelte 
kompetenceprofiler.  

o Dette vil blive et tema på næste møde i Sønderborg.  
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Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Udbygge erhvervssamarbejdet  

Uddannelsen vil intensivere kontakten 
med aftagere gennem Sønderborg 

Vækstråd med henblik på at udbygge 
praktik jobs ordningen 

2015-2016 

Markedsføring  

Uddannelsens vil i samarbejde med 
Aftagerpanelet, Sønderborg Vækstråd 
samt Det Tekniske Fakultet intensivere 
markedsføringen omkring uddannelsen 

2015-2016 

Skærpede adgangskrav  
Uddannelsen vil i to runde r(2016 0g 

2017) skærpe optagelsesprocedurerne 
for ansøgere i kvote to. 

2016 + 2017 

 

 


