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Referat: aftagerpanelmøde for 
diplomingeniøruddannelserne i Elektronik og 
Datateknik samt Stærkstrømsteknologi og 
kandidatuddannelsen i Electronics 
Torsdag d. 26. november 2015 kl 12.30-15.30 

 

Deltagere til mødet er: Anders Blaabjerg Lange (Universal Robots), Peter Hansen (Dansk Energi), Bjarne 
Søndergaard Bukh (Energinet), Bo Christoffersen (ABB), Flemming Thinggaard (Mobile Industrial Robots), 
Bjørn Christian Jensen (Saab Danmark A/S), John Erik Hansen (SDU, Lektor, Uddannelseskoordinator), Kurt 
Bloch Jessen (SDU, Lektor), Heiko Steenbuch Vester (SDU, Lektor), Ole Albrektsen (SDU, Lektor), Frederik 
Nørhart Nielsen (SDU, Studerende), Jesper Birch Carlsen (SDU, Studerende), Per Æbelø (SDU, 
Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), Hanne Hansen (SDU, Studiesekretær) 

Afbud fra: Henning Nielsen (Schneider Electric),  David Brandt (Universal Robots), Poul Erik Seekjær (Banke 
Accessory Drives),  Michael Thomasberg Andersen (Dong Energy), 

Mødeleder: Per Æbelø 

 
Referat af mødet 

Dagsorden 

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

 

2. Status for uddannelsen v/ John Erik Hansen 
Presentation af uddannelserne: 
 
Civilingeniør/Kandidat i Elektronik  
Har det første optag til februar 2016. Der er pt. 19 ansøgere. 
 
Diplomingeniør i Elektronik og Dateteknik (tidl. Svagstrøms- hhv. Datateknik) 
Begrundelsen for sammenlægning var at antallet af studerende var for få. 
 
Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi (tidl. Stærkstrømsteknik) 
Navne ændring sker for at styrke konkurrencen fra de andre universiteter der også har ændret 
navn. 
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Teknisk diplomuddannelse I Stærkstrømsteknologi 
Efteruddannelse for fx elektriker og maskinmestre med mindst 2 års erhvervserfaring. 
 

3. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/ studerende Lucas Lyst Thiesen, herunder fremvisning af 
laboratorier  
 

4. Præsentation af afgangsprojekter v/ studerende Frederik Nørhart Nielsen og studerende Jesper 
Birch Carlsen  
 
Jesper præsenterede sit afgangsprojekt  i svagstrømsteknik som han laver i samarbejde med 
firmaet  Danish Aerospace Company . Projekt gik ud på at lave et reguleringssystem.. 
 
Fredriks afgangsprojekt i datateknik gik ud på at lave en ny masterbox. Han udfører projektet i 
samarbejde med firmaet Sensohive. 
 
John viste herefter listen med de titler på afgangsprojekter der udføres her i efteråret 2015 
 
John forsatte med at præsentere måltal/nøgletallene for uddannelserne. Nøgletallene er dem vi 
bliver målt på.  Optag, frafald og gennemførelsestid. 
Der skal satses på mere internationalisering. De studerende skal helt ud og have deres 5. semester i 
udlandet. Der skal også satses mere på at få flere internationale studerende ind på uddannelserne. 
For at mindske frafaldet på uddannelserne er der lavet mentorordninger. 
 
Der blev også vist uddannelsernes tematiserede semestre. 
 
 

5. Debat om uddannelsen. 
Hvordan skaffer vi flere studerende? 
Mere markedsføring i øjenhøjde f.eks. brobygning, starte allerede i folkesskolen – 10. klasse. 
Gennem Energy Minds.  
Vi skal være mere skarpe på indhold og profilering. Fokusere på at diplomingeniører er 
praktikkerne. Fokusere på hvad ingeniørerne laver. 
Mere fokus på at få studerede fra hele Danmark. Nationalt. Andre universiteter reklamer jo i 
Odense. Kræver internt opbakning. 
Der skal også være fokus på hvad vi laver ikke kun hvem vi er. 
Der kunne etableres en Websted med en database hvor firmaer kunne lægge projektoplæg til 
studerende. Der kunne være studiejob/ ingeniørjobs. Mindre kendte firmaer kunne derved blive 
være mere synlige. Således at dimittenderne fik mere kendskab til de mange mindre firmaer der er 
på Fyn. 
 
Der kunne også være adgangsbegrænsninger. Panelet mente at det var mere motiverende at søge 
ind såfremt der blev stillet krav. De kunne være med at lave motiveret ansøgning eller samtaler. 
Mener de studerende i dag er mere selvrealiserede og derfor betyder test og samtaler ingenting. 
 
Der opfordres til mere samarbejde mellem SDU-vejledere og vejledere på gymnasier/tekniske 
skoler. Så der bliver mere fokus på ingeniøruddannelserne. 
 
Ønske om at der er mere som Formula Student konceptet. Hvor man f.eks. fokuserer på racerbilen. 
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På den nye Civilingeniøruddannelse i Elektronik vil der være fokus på en gokart. 
 
Der bør være mere fokus på at fastholde de studerende på 1. semester. Der bør være mere 
fagligheder på de første semestre. Specialisering. Der er i dag for lidt stærkstrøm i de første 
semestre. Det er dog et ressourcespørgsmål, som der i dag ikke kan indfris. Det kunne gøre ved at 
lave nogle faglige studieture. Så der kom mere fokus på hvad ingeniører laver allerede fra 1. 
semester. 
Firmaerne var ikke uvillige til at sponsorere en bustur! 
Det kunne også være flere semestre af sted samtidig for at styrke fælleskabet. 
Fakultet har som indsatsområde fokus på frafald. 
På 2./3. semester holdes der i dag samtaler med studerende der ikke virker aktive. 
 
Der blev spurgt ind til de tidligere dimittender manglede noget i deres uddannelse. 
EIT – rammerne er gode men der mangler mere Pitching. 
Mangler mere økonomi og ledelse i uddannelsen – E-ØLA. 
 
Der var forslag om flere gæsteforelæser. Det kunne være 4 timer hver til eksterne undervisere i 
hele semestret. Firmaer stiller sig gerne til rådighed. 
 

6. Eventuelt 
 
 

  

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 
Fastholdelse af studerende på 

første semester  Fokus på studiestart og mentorer 2016 

Virksomhedsbesøg  Virksomhedsbesøg 2016 

Gæsteforelæsere  Flere gæsteforelæsere generelt på 
uddannelsen 2016-2017 

 

 

 

 


