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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Uddannelsen ønskes placeret under adgangsbekendtgørelsens, bilag 1 område 7 (teknisk - videnskabelige
bacheloruddannelser)

•

Dansk A

•

Engelsk B

•

Matematik A

Samt en af følgende fagkombinationer:

•

Fysik B og Kemi C

•

Fysik B og Bioteknologi A

•

Geovidenskab A og Kemi C

Derudover skal ansøgere:

•

Have et karaktergennemsnit på mindst 7,0, når du søger om optagelse i kvote 1

•

Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2

Uddannelsen er direkte adgangsgivende til:

•

Civilingeniøruddannelsen (KA) i maskinteknik (retkravsbachelor)
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•

Civilingeniøruddannelsen (KA) i konstruktionsteknik

Er det et internationalt samarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse el. lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?
Intet

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Dansk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej, undervisningen foregår slet ikke eller i mindre grad på nettet.

ECTS-omfang
180

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte. Beskrivelsen må maks. fylde 1200 anslag
Teknisk videnskab (bachelor) i maskinteknik har primært til formål at kvalificere dimittenden til optagelse på den tilhørende
civilingeniøruddannelse (kandidatdel) i maskinteknik.

Derudover kan bacheloren varetage erhvervsfunktioner, hvor han/hun skal:

•

Omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk anvendelse, ved
udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer.

•

Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder.

•

Selvstændigt løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver.

•

Planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at inddrage
samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af tekniske problemer.

•

Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau sammen med
mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.
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•

Uddannelsen skal herudover kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse – herunder
civilingeniøruddannelsen i maskinteknik

Uddannelses struktur og konstituerende faglige elementer
Der henvises til bilag 1

Begrundet forslag til takstindplacering af uddannelsen
Takst tre i lighed med øvrige ingeniøruddannelser

Civilingeniøruddannelsen (BA) i maskinteknik vil indeholde behov for og anvendelse af laboratorie- og værkstedsfaciliteter

Forslag til censorkorps
Civilingeniøruddannelsernes censorkorps - maskinretningen

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil
BILAG CING.pdf

Kort redegørelse for det nationale og regionale behov for den nye uddannelse. Besvarelsen må maks. fylde 1800
anslag
Flere danske maskintekniske industrier oplever rekrutteringsudfordringer. En analyse fra Danmarks Statistik viser, at blot
9% af civilingeniører i maskinteknik uddannet i perioden 2010–2019 er bosat i Region Syddanmark (pr. 2020). Derved er
regionen udfordret i relation til at rekruttere civilingeniører i maskinteknik.
I robotindustrien angiver 78% af virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft som en barriere for fremtidig vækst dette også i relation til maskiningeniører, der fokuserer på den mere hardwareorienterede del af fremstilling af robotter,
UAV og droner.
Den danske vindmølleindustri, som har været én af hovedaktørerne bag den kraftige stigning i eksport af grønne løsninger,
peger også på adgang til kvalificeret arbejdskraft som én af de største udfordringer. Her har hele 68% af de adspurgte
virksomheder i en leverandøranalyse angivet, at de har været nødsaget til at kigge mod udlandet for at rekruttere
medarbejdere.
I Trekantsområdet alene angav virksomhederne i år 2018 et behov for at rekruttere 3300-5490 ingeniører over de næste 5
år, heraf 770-1280 maskiningeniører.
Endeligt har markante industrikræfter i Sønderjylland (Danfoss, Linak m.fl. i en årrække pointeret behovet for både
forskning og ingeniøruddannelser i relation til elektronik og maskinteknik. Disse virksomheder har derfor i samarbejde med
SDU opbygget Center for Industriel Elektronik (CIE) i 2018 og er nu ved at opbygge Center for Industriel Mekanik (CIM),
der skal ses som kraftcentre og katalysatorer til at underbygge fortsat industriel vækst i Sønderjylland – herunder
tilvejebringelsen af det nødvendige antal ingeniører. Både Danfoss og Linak har betonet vigtigheden af disse initiativer
som en forudsætning for fortsat at prioritere Danmark i virksomhedernes fremadrettede udvikling.
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Uddybende bemærkninger
SDU har gennemført arbejdsmarkeds- og behovsafdækningen samlet for ansøgte civilingeniøruddannelser (BA+KA) i
maskinteknik (udbud SDU Odense og SDU Sønderborg) samt dubleringen af diplomingeniøruddannelsen i maskintiknik i
SDU Odense til supplerende udbud ved SDU Sønderborg.

Udover ovenstående generelle argumentation for ansøgte uddannelser (samlet set) henvises dels til SDU's
erhvervsinddragende udviklingsproces samt vedlagte referater og støtteerklæringer (bilag 2 (aktører), 3 (referater) og 4
(støtteerklæringer)).

Det er SDU's klare vurdering efter dialogen med erhvervslivet og øvrige interessenter i Region Syddanmark, at der er et
oplagt behov for ansøgte uddannelser i hele regionen.

SDU oplyser endvidere, at universitetet ved godkendelsen af civilingeniøruddannelsen i maskinteknik (kandidatdel)
nedlægger civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik (kandidat), der ind til nu har fungeret som overbygningsmulighed
for maskiningeniører og bygningsingeniører (der er netop opstartet en civilingeniøruddannelse (BA+KA) i bygningsteknik
pr. 2020).

Underbygget skøn over det nationale og regionale behov for dimittender. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
SDU har i udviklingen af ansøgte uddannelser bredt inddraget erhvervslivet inden for de brancher, der anvender diplomog civilingeniører i maskinteknik.Behovet for civilingeniørniveauet, der er fraværende i Region Syddanmark, har været
udtalt i alle brancher (robot-, landbrugs-, vindmølle-, fremstillings- og elektronikindustrien samt rådgivende virksomheder).
Med udgangspunkt i dialogen finder SDU det realistisk at kunne afsætte minimum 50 - 60 civilingeniørdimittender samt 60
- 70 diplomingeniørdimittender i Region Syddanmark årligt- sandsynligvis flere. Der er ingen ledighed blandt dimittenderne
fra hverken diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik eller civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen? Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
SDU's vanlige proces for udvikling og prækvalifikation af nye uddannelser har været udfordret af den aktuelle
COVID19 situation.

Inden COVID19 havde SDU været i dialog med dels aftagerpanelet for de eksisterende ingeniøruddannelser i
maskinteknik (diplomingeniøruddannelse) og konstruktionsteknik (civilingeniøruddannelse). Ligeledes havde SDU indgået
aftale med, og opnået medfinancering fra, Danfoss, Linak, Region Syddanmark samt Sønderborg Kommune om et nyt
Center for Industriel Mekanik ved SDU Sønderborg. Endelig havde SDU fået nedsat en arbejdsgruppe til udviklingen af
ansøgte uddannelser, hvori Danfoss, Linak, Universal Robot og Kverneland indgik.
Henover foråret og sommeren 2020 har SDU gennemført en række onlinemøder med relevante enkeltaktører. Disse
møder er blevet suppleret med fem fysiske dialogmøder i august og september samt endnu et (online) møde med
ovennævnte aftagerpanel.
En oversigt over inddragede, eksterne interessenter og virksomheder ses i bilag 2. Endvidere kan arbejdet ses på
www.sdu.dk/nymaskinuddannelse.
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Hvordan er det konkret sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov? Besvarelsen må maks. fylde
1200 anslag
Ovenstående beskrevne brede dialog med eksterne interessenter og erhvervslivet har været en eksplorativ proces.
Indledningsvist udarbejdede arbejdsgruppen (med input fra aftagerpanelet) overordnede kernekompetencer samt udkast til
erhvervssigte. Disse dannede udgangspunkt for en række online dialogmøder i maj, juni og juli, mens arbejdsgruppen
sideløbende
konkretiserede input, dels i kompetenceprofiler, dels i struktur og konkret indhold for ansøgte uddannelser. Udkastene blev
efterfølgende drøftet og kontinuerligt tilpasset ved fem fysiske dialogmøder i Sønderjylland og på Fyn i løbet af august og
september. Afslutningsvis blev uddannelsesforslagene drøftet på ny i aftagerpanel. Det er SDU's oplevelse, at dialogen
med eksterne interessenter og erhvervslivet blev god på trods af COVID19 situationen. Som processen skred frem i
august og september oplevede arbejdsgruppen, at der kom færre nye input samt at uddannelserne gradvist matchede
erhvervslivets behov bedre og bedre. Dog har processen med mange onlinemøder
og fysiske dialogmøder været vanskeligere at dokumentere, men SDU har i bilag 3 vedlagt mødereferater (med fotos)
samt i bilag 4 direkte støtteerklæringer.

Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventuel dimensionering.
Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Ansøgte civilingeniøruddannelse (BA+KA) i maskinteknik er i dens grundlæggende og konstituerende indhold relativt
identisk med beslægtede uddannelser udbudt på AAU, AU og DTU. Dens eksistensberettigelse skal primært argumenteres
ud fra det
faktum, at der ikke uddannes civilingeniører i maskinteknik i Region Syddanmark, og idet mobiliteten inden for
ingeniørdimittender typisk er lav, så medføre det et behov uddannelsen i Region Syddanmark.

Dog adskiller uddannelsen sig også fra øvrige, beslægtede uddannelser inden for:

•

Et markant fokus på automation på især kandidatdelen af uddannelsesudbuddet på SDU Odense

•

Et markant fokus på simulering, test og bæredygtige materialer

For alle ingeniøruddannelser i maskinteknik (både diplomingeniør- og civilingeniørniveau) i Danmark er ledigheden meget
lav (gennemsnitlig omkring 3 % i 2019).

Uddybende bemærkninger
Både for uddannelsesudbuddet på SDU Odense og SDU Sønderborg forventes en særlig tæt integration med erhvervslivet
gennem hele uddannelsen. Dette sker gennem semesterprojekter, virksomhedsprojekter samt opgavesamarbejde.
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For uddannelsesudbuddet ved SDU Sønderborg bliver dimittenderne omfattet af områdets jobgarantiordning for
færdiguddannede ingeniører fra SDU's ingeniøruddannelser på SDU Sønderborg.

Beskriv rekrutteringsgrundlaget for ansøgte, herunder eventuelle konsekvenser for eksisterende beslægtede
udbud. Besvarelsen må maks. fylde 800 anslag
Det er SDUs forventning, at både diplom- og civilingeniørudbuddet samlet set vil øge antallet af ansøgere til
uddannelserne med cirka 50%. Dette er erfaringen fra øvrige dobbeltudbud af både diplomingeniør- og
civilingeniøruddannelser inden for områderne robot, software og bygningsteknik. Derved kan SDU bedre imødekomme
erhvervslivets markante behov for flere maskiningeniører.

Derved vurderes det realistisk, at SDU på sigt vil kunne optage 30 - 40 studerende på uddannelsens bachelordel og
efterfølgende 20 - 30 studerende årligt på ansøgte kandidatdel.

Beskriv kort mulighederne for videreuddannelse
Dimittender fra civilingneiøruddannelsen i maskinteknik (bachelordel) vil have retkrav på optagelse på den tilhørende
civilingeniøruddannelse (kandidatdel) i både SDU Odense og SDU Sønderborg.

Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen. Besvarelsen må maks. fylde 200 anslag
2021: 25 studerende
2022: 30 studerende
2023: 35 studerende
2024: 35 studerende

Hvis relevant: forventede praktikaftaler. Besvarelsen må maks. fylde 1200 anslag
Ikke relevant

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
SDU har gennemført aftagerundersøgelse og behovsafdækning samlet for ansøgte civilingeniøruddannelser (BA+KA) i
maskinteknik på både SDU Odense og SDU Sønderborg samt ansøgte diplomingeniøruddannelse i maskinteknik ved SDU
Sønderborg (dublering) samlet.

Hermed erklæres, at ansøgning om prækvalifikation er godkendt af institutionens rektor
Ja

Status på ansøgningen
Godkendt

Ansøgningsrunde
2020-2
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Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
A11 - Godkendelse af ny uddannelse - BA maskinteknik - SDU Odense 2047711_729758_0.pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
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Bilag til prækvalifikationsansøgninger:
Civilingeniøruddannelsen i maskinteknik
o Udbud SDU Odense (dansksproget)
o Udbud SDU Sønderborg (Mechatronics – engelsksproget)



Indhold:





Bilag 1: Uddannelsernes indhold (på fagniveau) og disses ECTS-vægtning
Bilag 2: Eksterne aftagere og interessenter inddraget i udviklings- og prækvalifikationsprocessen
Bilag 3: Aftagerunderinddragelse – link til video og referater fra møder
Bilag 4: Aftagerinddragelse – støtteerklæringer (Sønderborg)

BILAG 1: Struktur, indhold og ECTS-vægtning på ansøgte uddannelser

Bilag 2: Eksterne aktører inddraget i udviklingen og prækvalifikationen af nye ingeniøruddannelser i
maskinteknik på SDU
Indledende dialog med aftagerpanelet for diplomingeniøruddannelsen i maskinteknik samt
civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik (2018): Mads Erik Mathiesen (MEM)(R&D A/S), Anton Birkholm
Andersen (ABA) (Haarslev Industries A/S), Jan Vestergaard Madsen (JVM) (Kverneland Group), Kasper Steen Andersen
(Dinex A/S), Carsten Knudsen Pedersen (MAN Diesel & Turbo), Jytte Jyrkinewsky (JJ) (OMT Odense), Anders
Bundsgaard Andersen (AB (Odico)
Eksterne deltagere i arbejdsgruppen: R&D Manager Jan Vestergaard Madsen (Kverneland), Senior Director Njal Petit
(Danfoss), Senior Director Jens Jørgen Nielsen (Linak), Manager Morten Boris Højgaard (Universal Robots)
Øvrige inddragede i processen i separate, bilaterale, online møder (maj, juni, juli): Siemens Gemesa, Danfoss på
afdelingsniveau (’mini dialogmøde'), Linak, Industrigruppen Sønderborg, Sønderborg Vækstråd, Trekantområdet.dk,
C.C. Jensen, Cabin Plant, Minibooster Hydraulics A/S, Bitzer Electronics A/S, MIR
Inddragede i forbindelse med dialog- og aftagerpanelsmøder (august og september): Erling
Duus (Industrigruppen), Michael J. Hamann (Sønderborg Vækstråd), Michael Laursen (Linak), Morten Frost
Lorenzen (Linak), Peter Graversen (Linak), Claus Hegelund Sørensen (Linak), Jens Jørgen Nielsen (Linak), Njal
Pettit (Danfoss), Henning Hansen (Danfoss), Morten Heide (Mærsk Container Industri), Morten Kjær
Hansen (Eegholm), Henrik Raunkjær (Tentoma), Henning Kristensen (Bitzer), Jan Blakschøn (Gearcentralen), Søren
Herholdt Hartmann (KEN Hygiene Systems), Mikkel Steen Pedersen (MIR), Henrik Fischer
Knudsen (Siemens Gamesa), Jan Vestergaard Madsen (Kverneland), Claes Stanley (Inwatec), Bjarke
Jørgensen (Newtec), Casper Ladeby (Hydac), Jens Haugaard (Hydac), Pia Mathiesen (KEN Hygiene Systems), Klaus Kjær
Hansen (Lachenmeier), Torben Frederiksen (Pehama Productions), Per Lachenmeier (Easyrobotics), Marianne
Plougstrup (Agramkow), Claus Moos (CCM Electronics), Palle Hanneman (Hannemann Engineering), Christian Ørskov
Pedersen (Lachenmeier Monsun), Niels Vangsø (Frontmatec Tandslet), Andreas Iskov
Jensen (Frontmatec Tandslet), Christian Jepsen (Strecon), er Schmidt (Holtec Automatic), Tommy Skov
(Roboman), Rene K. Johansen (Automatic Syd), Brian Andersen (Zirocco), Malvina (Zirocco), Philip Baxter (Banke),
Michael Hansen (Niko), Klaus Brock (Nomotec), Frede Scmidt (Reftronix), Søren Hovgaard Nørregaard Hansen (MAN),
Anton Birkholm Andersen (Haarslev Industries), Jytte Ravn Jyrkinewsky (OMT), Mads Erik Mathiesen (Teknologisk
Institut), Anders Bundsgaard Petersen (Odico)

Bilag 3 – aftagerinddragelse – video og referater

SDU har gennemført en række dialogmøder, hvor både materialer, referater og fotos kan ses på
uddannelsesforslagenes hjemmeside www.sdu.dk/nymaskinuddannelse
På siden ses også en video, hvor Danfoss, Linak, Universal Robots og Kverneland udtaler sig om
uddannelserne.

Bilag 4 – støtteerklæringer fra Sønderborgområdet af relevans for behovet for en
diplomingeniøruddannelse i maskinteknik ved SDU Sønderborg

Afgørelsesbrev

Syddansk Universitet
E-mail: sdu@sdu.dk

Godkendelse af ny uddannelse
10. december 2020

Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets (SDU) ansøgning om godkendelse af ny uddannelse truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af ny bacheloruddannelse i
Maskinteknik
Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019
om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af
videregående uddannelser.

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Universiteter og Kunsteriske
Institutioner
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tel. 7231 7800
www.ufm.dk
CVR-nr. 3404 2012

Det er en forudsætning for godkendelsen, at uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder bekendtgørelse nr. 20 af 9. januar 2020 om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen)

Ref.-nr.
20/49052-11

Da SDU er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar oprettelse af uddannelsen.
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af
videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Hovedområde:
Uddannelsen hører under det teknisk videnskabelige hovedområde.
Titel:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 14 fastlægges uddannelsens titel
til:
Dansk:

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (maskinteknik)

Engelsk:

Bachelor of Science in Engineering (Mechanical Engineering)

Udbudssted:
Uddannelsen udbydes i Odense.

Sprog:
Side 1/4

Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på dansk.
Normeret studietid:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 13 fastlægges uddannelsens
normering til 180 ECTS-point.
Takstindplacering:
Uddannelsen indplaceres til: takst: 3
Aktivitetsgruppekode: 5360.
Koder Danmarks Statistik:
UDD 3373
AUDD: 3373
Censorkorps:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes civilingeniøruddannelsernes
censorkorps – maskinretningen.
Adgangskrav:
Efter det oplyste kræves efter §§ 3 og 5, i bekendtgørelse nr. 153 af 26. februar
2020 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen) en en gymnasial studentereksamen med:
-

Dansk A
Engelsk B
Matematik A

Samt en af følgende fagkombinationer:
-

Fysik B og Kemi C
Fysik B og Bioteknologi A
Geovidenskab A og Kemi C

Derudover skal ansøgere:
-

Have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 når der søges om optagelse i
kvote 1, der er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens § 7.
Bestå en optagelsesprøve når der søges om optagelse i kvote 2

Dertil har ministeriet noteret sig, at bacheloruddannelsen er adgangsgivende til:
-

Civilingeniøruddannelsen (KA) i maskinteknik (retskravsbachelor)
Civilingeniøruddannelsen (KA) i konstruktionsteknik

Dimensionering/maksimumramme/kvote:
Ministeriet har ikke fastsat en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen.
Med venlig hilsen
Camilla Badse
Specialkonsulent
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Ansøger og udbudssted:

Nr. A 2 og A11- Ny uddannelse – prækvalifikation
(efterår 2020)
Syddansk Universitet, Odense

Uddannelsestype:

Bachelor- og kandidatuddannelse

Uddannelsernes navn
(fagbetegnelse):
Den uddannedes titler på
hhv. da/eng:

Bachelor- og kandidatuddannelse i maskinteknik (civilingeniør)

Hovedområde:
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- Civilingeniøruddannelsen i maskinteknik
- Master of Science in Engineering (Mechanical Engineering)
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Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af
uddannelsen:

Teknisk videnskab (bachelor) i maskinteknik har primært til formål at kvalificere
dimittenden til optagelse på den tilhørende civilingeniøruddannelse (kandidatdel)
i maskinteknik (retskravsbachelor).
Civilingeniøren i maskinteknik kan løse komplicerede tekniske problemer samt
designe, udvikle og implementere komplekse teknologiske produkter og systemer. Det sker i en samfunds- og erhvervsmæssig kontekst med fokus på
mekanisk design og konstruktion, bæredygtighed i design og materialevalg,
digitalisering, simulering og eksperimentelle test.

Erhvervssigte:

Civilingeniører i maskinteknik er tiltænkt job inden for:
 Modellering, analyse, dimensionering, udvikling og fremstilling af maskintekniske konstruktioner.
 Maskinteknisk rådgivning til private eller offentlige virksomheder.
 Iværksætteri/startups, hvor maskinteknisk viden omsættes til innovative løsninger på reelle problemstillinger i samfund
 og industrien.
 Forskning, uddannelse og undervisning.
 Ph.d.-uddannelse.

Konstituerende faglige elementer/struktur:
RUVU’s vurdering

Der henvises til bilag 3. i ansøgningen.
RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne som fastsat i bekendtgørelse nr. 853 af 12. august 2019, bilag 4.
RUVU vurderer, at SDU har sandsynliggjort behovet for uddannelserne i Region
Syddanmark, herunder Odense.
RUVU noterer sig, at SDU planlægger at nedlægge hhv. civilingeniøruddannelsen i maskinteknik (kandidatdel) og civilingeniøruddannelsen i konstruktionsteknik (kandidat), der begge indtil nu har fungeret som overbygningsmulighed for
maskiningeniører (diplom).
RUVU bemærker at det positivt, at SDU tilpasser sin uddannelsesportefølje i
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forbindelse med oprettelse af nye uddannelser.
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