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Er institutionen institutionsakkrediteret?
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Kandidat

Uddannelsens fagbetegnelse på dansk fx. kemi
Elektronik

Uddannelsens fagbetegnelse på engelsk fx. chemistry
Electronics

Den uddannedes titel på dansk
Civilingeniør, cand.polyt. i elektronik

Den uddannedes titel på engelsk
Master of Science in Engineering (Electronics)
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Hvilket hovedområde hører uddannelsen under?
Teknisk videnskab

Hvilke adgangskrav gælder til uddannelsen?
Følgende bachelor- og professionsbacheloruddannelser er direkte adgangsgivende:
Bacheloruddannelser på Syddansk Universitet:
• Robotteknologi
• Fysik og Teknologi
Bacheloruddannelser på andre danske universiteter
• Elektronik og datateknik på Aalborg Universitet Esbjerg
• Elektronik og it på Aalborg Universitet
• Elektroteknologi på DTU, Lyngby
Diplomingeniøruddannelser inden for elektroteknik:
• Syddansk Universitet
• DTU Ballerup og Lyngby Campus,
• Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
• Aalborg Universitet
Diplomingeniøruddannelser inden for elektrisk energiteknologi
• Syddansk Universitet
• DTU Ballerup og Lyngby Campus,
• Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet,
Derudover vil der være en række andre bacheloruddannelser, der vil kunne få adgang til uddannelsen efter en individuel
vurdering.
Der er et krav om engelsk på minimum B-niveau, da uddannelsen udbydes på engelsk.

Er det et internationalt uddannelsessamarbejde, herunder Erasmus, fællesuddannelse og lign.?
Nej

Hvis ja, hvilket samarbejde?

Hvilket sprog udbydes uddannelsen på?
Engelsk

Er uddannelsen primært baseret på e-læring?
Nej
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ECTS-omfang
120

Beskrivelse af uddannelsens formål og erhvervssigte
Uddannelsen kvalificerer til udvikling af effektelektroniske løsninger under anvendelse af de nyeste teknologier og metoder
– f.eks. konvertere til energisystemer (solceller), el-køretøjer, el-færger m.m. samt til udvikling af de tilhørende intelligente
teknologier til styring, regulering og datakommunikation.

Erhvervssigtet er, at kandidaten kan varetage udviklings- og forskningsopgaver i virksomheder, der udvikler systemer
såvel som komponenter, til elektriske anlæg og produkter – herunder elektrisk drevne køretøjer, konvertering af energi fra
vindmøller og solceller m.m.

Uddannelsens struktur og konstituerende faglige elementer
Kandidatuddannelsen i elektronik er struktureret med tre hoveddele:

•

Én del omhandlende effektelektronik med særligt fokus på elektrisk konvertering og reguleringsteknik.

•

Én del med særligt fokus på intelligent (indlejret) elektronik – både software og hardware samt kommunikation.

•

Én del omhandlende kandidatspecialet, projekter, virksomhedsforløb og valgfag.

Elektrisk konvertering og effektelektronik bliver sat i sammenhæng med energisystemer – f.eks. solceller’s tilkobling til
el-nettet eller styring og kontrol af el-motorer i industrielle anlæg og el-drevne køretøjer. Indlejret elektronik og
kommunikation – herunder IoT udgør den ”intelligente” del af produkterne og projekter, virksomhedsforløb, valgfag og
speciale sikrer en praksisnær og forskningsnær kontekst.

Virksomhedsforløb/valgfag udgør 15 ECTS af uddannelsen og specialet kan udgøre enten 30 ECTS over et semester eller
40 ECTS fordelt over to semestre, hvoraf de første 10 ECTS gennemføres i tredje semester og de resterende 30 ECTS i
fjerde semester.

Uddannelsen består dermed af 15 ECTS valgfag og 105 ECTS konstituerende fag.

Uddannelsens kompetenceprofil kan ses i afsnittet 'Øvrige bemærkninger', mens uddannelsens struktur, fag og ECTS
vægtning kan ses i bilagsmaterialet.
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Begrundet forslag til taxameterindplacering
Det anmodes om, at uddannelsen placeres i heltidstakst 3 i lighed med øvrige ingeniøruddannelser

Forslag til censorkorps
Censorkorpset for ingeniøruddannelser, elektro

Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil - Upload PDF-fil på max 30 sider. Der kan kun uploades én
fil.
BILAG - prækvalifikationsansøgninger på nye ingeniøruddannelser tilknyttet SDU, Sønderborg.pdf

Kort redegørelse for hvordan det nye udbud bidrager til at opfylde behovet for uddannelsen nationalt og/eller
regionalt
I 2025 vil Danmark mangle op mod 10.000 ingeniører[1] - et forhold, der er alment anerkendt som en national udfordring.

Ingeniører bidrager markant til værdiskabelsen i det danske samfund. De er et fundament for drift og udvikling i en stor del
af landets industrivirksomheder, hvor manglen på ingeniører allerede nu hæmmer væksten[2]. Dansk Industri og
Ingeniørfagforeningen IDA forudser, at Danmark i 2025 vil mangle knap 10.000 ingeniører – dette alene hvis den aktuelle
nationale udvikling og vækst skal bibeholdes [3]. Ingeniører bidrager også til værdiskabelsen i Danmark gennem
innovation og entreprenørskab, hvor mere end hver tiende nyuddannede ingeniør på et tidspunkt starter egen virksomhed
– en vækst, der i perioden 1994 – 2012 har betydet en årlig omsætning på mindst 86 milliarder kroner, svarende til 5 % af
Danmarks BNP[4].

Flere ingeniører er således en afgørende forudsætning for at nå regeringens ambitioner, hvor man vil: ’skabe grundlag for
nye private arbejdspladser i den private sektor[5]’, ’prioritere flere og bedre uddannelser målrettet erhvervslivet’[6], ’løfte
flere faglærte til et videregående niveau’[7] (også et fokuspunkt i Danmarks Nationale Reformprogram 2016[8]) samt
‘omsætte viden til værdi’ og ’øge innovationskapaciteten gennem uddannelse’[9].

Mange brancher anvender forskellige former for ingeniører, og inden for nogle fagområder (robotteknologi, automation,
software og elektronik) er ingeniørmanglen særligt udtalt og væksthæmmende. I den forbindelse skal det bemærkes, at
netop elektronik ikke kun dækker et fagområde og branche i sig selv, men også er et kerneelement i de øvrige brancher
(robot, automation, software), der alle er særligt ramt af manglen på ingeniører og derved rammes dobbelt ved, at der
uddannes langt færre elektronikingeniører, end der er behov for i det danske erhvervsliv.

Industriel elektronik

Industriel elektronik er en betydelig og eksporttung branche[10]. I 2014 beskæftigede branchen 44.914 medarbejdere i
1.798 danske virksomheder. Heraf var der i Region Syddanmark 9.958 medarbejder i 408 virksomheder svarende til to
procent af regionens samlede arbejdsstyrke. Af denne arbejdsstyrke vurderes det, at lidt over halvdelen beskæftiger sig
direkte med industriel elektronik i stillinger som ingeniører, teknikere mm.
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Den samlede omsætning for ovennævnte virksomheder var i 2014 på 85 mia. kr. nationalt med en tilvækst på 3,5 mia. kr.
over perioden 2010 til 2014, hvor Danmark var ramt af eftervirkningerne fra finanskrisen. Omsætningen blandt
virksomhederne i Region Syddanmark var i 2014 på 17,5 mia. kr., hvoraf eksporten udgjorde 68 %.

Udover, at branchen for industriel elektronik er betydningsfuld i forhold til størrelse, beskæftigelse og omsætning, er
området også kendetegnet ved en meget høj grad af internationalisering. Det er mest udtalt i Region Syddanmark, hvor
eksporten i Region Syddanmark udgør 68 % mod 60 % eksport for branchen opgjort nationalt. Dette faktum understøttes
af en høj andel af grænseoverskridende samarbejder, samt at industriel elektronik også i Schleswig-Holstein og Hamborg
området er en betydningsfuld branche, hvor knapt 21.400 medarbejdere i 2014 var direkte beskæftiget med industriel
elektronik (som ingeniører, teknikkere mm.). [11]

Derved vil branchen for industriel elektronik og dens internationale udsyn – og særligt i Sønderjylland - være en væsentlig
brik i opfyldelsen af Regeringens ambitioner om at styrke væksten gennem grænseoverskridende samarbejde. Det er en
ambition, der også ses i Danmarksstrategien for delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, hvor forskning, erhvervssamarbejde,
udvikling og uddannelse er prioriteret. Der er også en satsning, der prioriteres højt i Region Syddanmark og kommunerne i
regionen[12].

Væksten inden for industriel elektronik er større i Nordtyskland end i Danmark. Mange forhold kan medvirke til at forklare
denne forskel, men ufravigeligt er, at adskillige rapporter og analyser i en årrække har peget på manglen af ingeniører,
testfaciliteter og manglende forskningssamarbejde som de største udfordringer for branchen i Region Syddanmark [14].

Sønderborg Vækstråd og Rambøll vurderede i 2016, at der frem mod 2020 vil mangle 788 akademikere for blot at
understøtte den aktuelle udvikling i Sønderborg-området – heraf især ’ingeniører inden for elektronik og mekatronik’[13].
Region Syddanmark og Oxford Research konkluderer, at der er mangel på højtuddannet arbejdskraft i Region
Syddanmark inden for ingeniørområdet og medarbejdere, der kan håndtere ’elektronik, It og data’. Der er endvidere behov
for et fundament for yderligere forskning og ingeniører med ph.d. grader i specifik effektelektronik, robotteknologi og
automation[14]. Andre analyser har ligeledes understreget behovet for en yderligere prioritering af samarbejdet mellem
forskning, uddannelse og de industrielle klynger og virksomheder inden for brancher, der i bred forstand beskæftiger sig
med elektronik[15].

Senest har Oxford Research for SDU, Region Syddanmark og Klyngen Clean Cluster udarbejdet en 'analyse af landskabet
for industriel elektronik' (2017)[16]. Med udgangspunkt i registerdata, kvantitativ og kvalitativ dataindsamling konkluderer
analysen, at størstedelen af virksomhederne (82 %) inden for industriel elektronik i Region Syddanmark forventer betydelig
vækst i de kommende år. I analysens kvalitative del omtales vækstmulighederne som ’gigantiske’, og at virksomhederne
befinder sig i et ’slaraffenland’ som følge af, at der sker en’… kraftig digitalisering af alt. Det som i dag kun har simpel
elektronik, vil blive langt mere kompliceret i fremtiden så anvendeligheden øges’[17]. Endvidere forventer 64 % af
virksomhederne, at skulle ansætte flere ingeniører frem mod 2025, og over halvdelen af virksomhederne angiver, at de for
nuværende har ubesatte ingeniørstillinger. I et nationalt perspektiv angiver kun hver tredje virksomhed at have ubesatte
ingeniørstillinger.
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I forhold til barrierer for vækst og forretningsudvikling inden for industriel elektronik angives mangel på ingeniører som den
primære årsag til manglende udvikling af sektoren. Dette gælder både nationalt (22 %), men især i Region Syddanmark,
hvor hver tredje virksomhed ser ingeniørmanglen som den primære væksthæmmende faktor. Af andre barrierer angives
manglende samarbejde med forsknings- og testfaciliteter samt manglen på kapital.

Derudover viser analysen, at:

•

Op mod to tredjedele af virksomhederne i Region Syddanmark ikke mener, at de får deres behov dækket i tilstrækkelig
grad af lokale forsknings- og vidensinstitutioner (primært SDU), samt at de ønsker at fremme et samarbejde på dette
område. Herunder vurderer 39 %, at bedre adgang til laboratorier og testfaciliteter er afgørende for virksomhedernes
muligheder for at fremstille nye produkter.

•

Knapt halvdelen af virksomhederne, der arbejder med industriel elektronik i Region Syddanmark, har et betydeligt
grænseoverskridende samarbejde med leverandører og kunder, men ikke med tyske vidensinstitutioner. I
Schleswig-Holstein angiver halvdelen af virksomhederne tilsvarende i relation til kunder i Syddanmark, mens kun få
nordtyske virksomheder anvender underleverandører i Danmark.

Hvis der ikke uddannes flere ingeniører og skabes grundlag for bedre forskning og testfaciliteter i Syddanmark, vil det få
negative konsekvenser ikke blot for regionens vækst, men også for potentialet for at styrke det grænseoverskridende
samarbejde.

Nyt Center for Industriel Elektronik (CIE) ved SDU Sønderborg

Syddansk Universitet (SDU) etablerer derfor Center For Industriel Elektronik (CIE) på Campus Sønderborg med forskere
rekrutteret globalt for at sikre det faglige niveau, som erhvervslivet ser som en forudsætning for den videre vækst i
regionen. Der er givet central medfinansiering fra det lokale erhvervsliv (Danfoss og Linak), Sønderborg Kommune samt
Region Syddanmark . Hver part investerer 35 millioner DKR (i alt 175 millioner DKR) i CIE. Centeret vil blive et
internationalt fyrtårn inden for internationalt funderet uddannesler, udvikling og test i relation til industriel elektronik og
forventes i perioden 2017 - 2030, at få en omsætning på knap 500 millioner DKR. CIE er i sin konstruktion en helt ny
model for forpligtende samarbejde mellem et universitet, lokale virksomheder, en region og en kommune.
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Centeret oprettes primært for at imødegå en mangeårig og gennem adskillige analyser veldokumenteret og
væksthæmmende mangel på ingeniører, testfaciliteter og forskningssamarbejde i Region Syddanmark. Det er
udfordringer, der forstærkes gennem markante vækstrater i erhvervslivet i Region Syddanmark og Nordtyskland, og som
adresseres gennem vækst-partnerskabsaftalen af 5. september 2017 mellem Region Syddanmark og Regeringen. I denne
aftale fremhæves netop CIE og dertil hørende uddannelser som en af de tre vigtigste strategiske satsninger for
Syddanmark[18]:

•

’… med oprettelsen af Center for Industriel Elektronik skabes et nyt kraftcenter, som kan bidrage til at tiltrække
kvalificeret og specialiseret arbejdskraft til regionen’ (Erhvervsminister Brian Mikkelsen)

•

’Med vækstpartnerskabsaftalen anerkender regeringen betydningen af Center for Industriel Elektronik som en
væsentlig faktor til at sikre fortsat vækst i syddanske virksomheder. Jeg ser frem til, at vi sammen med regeringen skal
se på, hvordan vi i fællesskab kan understøtte etableringen af Center for Industriel Elektronik’ (Regionsformand
Stephanie Lose)

Etableringen af CIE blev påbegyndt i september 2017. Bygningen, der fysisk skal huse CIE, påbegyndes primo 2018 efter
forventet positiv prækvalifikation af nærværende prækvalifikationsansøgning. Bygningen bliver på 800 m2, som placeres i
forlængelse af den sydlige del af den eksisterende Alsion-bygning, der rummer SDU's nuværende faciliteter i Sønderborg.
Bitten & Mads Clausen Fonden og Linak har doneret 60 mio. kr. til opførelse af bygningen, der skal indeholde state-of-the
art laboratoriefaciliteter og faciliteter i verdensklasse til de nye uddannelser.

Nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE

Som tillæg til analysen af landskabet for industriel elektronik (2017)16 har Oxford Research gennemført 22 særskilte
interviews blandt interessenter til SDU’s foreslåede diplom- og civilingeniøruddannelser i elektronik[19]. Samtlige
respondenter ser uddannelserne som nødvendige og er positive over for deres indhold - eksempler på citater herunder:

•

'Hvis du havde bedt mig om at beskrive en elektroingeniør, jeg ville have, så ser den nok sådan ud. Det kunne helt klart
være meget relevant for os med sådan en profil’ (udviklingsleder i virksomhed)

•

’Vi mangler de specialiserede ingeniører. Det bliver godt med rene ingeniører i elektronik’ (CEO i virksomhed)

•

’Egoistisk kan jeg sige, at de kun er power electronics og control engineering, der er relevant for os, men hvis vi skal
ramme flere virksomheder, skal den jo være lidt bredere – og det jeg kender til de andre virksomheder i området, så vil
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de uddannelser matche rigtig godt’ (CEO i virksomhed)

Udover de 22 fokusinterviews har SDU også indhentet udtalelser fra relevante mellemstore og store virksomheder i
Sønderjylland. Der er modtaget svar fra så mange virksomheder, at de tilsammen dækker langt størstedelen af
arbejdspladserne i relation til industriel elektronik i Sønderjylland. Udtalelserne understøtter alle etableringen af de nye
ingeniøruddannelser tilknyttet CIE og flere indikerer, at initiativet er nødvendigt for at kunne bibeholde vækst og udvikling i
Danmark. Eksempler på citater er gengivet herunder:

•

’Men den nødvendige konsekvens, hvis det ikke lykkedes at skabe en lokal uddannelse og dermed tilgængeligheden af
de nødvendige ingeniører, vil være at satse mere uden for Danmarks grænser’ (Udtalelse fra LINAK)

•

’Uddannelserne vil gøre, at vi i Sønderborg vil kunne udvide og tro mere på fremtiden, da området så vil have den
rigtige uddannelse til den strategi vi arbejder med fremad’ (Udtalelse fra Delfi Group)

•

’Det anslås, at vi i det forgangne år er gået glip af ordrer i millionklassen, fordi vi har haft stillinger, som vi ikke har
kunnet besætte’ (Udtalelse fra Agramkow)

•

’Industrigruppen har længe efterspurgt arbejdskraft med ingeniørfaglige kompetencer såsom embedded SW, analog og
effektelektronik, reguleringsteknik mm. Dette tilbyder de nye uddannelser, hvis indhold er verificeret i tæt samarbejde
mellem industrigruppen og SDU. I kombination med et internationalt højt fagligt niveau og en række af Danmarks
førende industrivirksomheder som sparringspartnere skabes der unikke muligheder for vækst’ (Udtalelse fra
Industrigruppen)

•

’For at udnytte vores vækstpotentiale skal vi opretholde tilgang af ingeniører – også i de udviklingsafdelinger, vi fortsat
ønsker placeret i Danmark og i Sønderborg kommune. Men faktum er, at det bliver sværere og sværere at tiltrække og
rekruttere højtuddannelse, særligt ingeniører’ (Udtalelse fra Danfoss)

SDU vil endvidere henlede opmærksomheden på Regeringens opfordringer til, at universiteterne placerer uddannelser i
Udkantsdanmark. Denne målsætning kræver dog, at såvel forskning, erhvervssamarbejde og jobmuligheder er til stede,
men netop de forhold opfyldes til fulde i denne konkrete situation. Som det fremgår af høringssvaret fra Sønderborg
Kommune, prioriteres det højt, at der sker en styrkelse af kommunens position som universitetsby – en ambition, der deles
af det lokale erhvervsliv, hvis vækst for nuværende hæmmes grundet manglende ingeniører samt forsknings- og
testfaciliteter.
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Faglige input og ønsker i udviklingsprocessen fra det lokale erhvervsliv

Processen vedrørende udarbejdelse af de nye elektronik ingeniøruddannelser på SDU Sønderborg har været drevet af
virksomhedernes behov for yderligere kvalificeret arbejdskraft. Dels har virksomhederne været repræsenteret direkte i
arbejdsgruppen bag uddannelser gennem Clean Cluster og Industrigruppen; dels har virksomhederne bidraget gennem
møder (aftagerpanelsmøder, workshop, dialogmøde) samt de 22 fokusinterviews. Det er således SDUs vurdering, at
processen har været udtømmende ift., at inddrage alle de input, ønsker og prioriteringer, som erhvervslivet og øvrige
relevante aktører har til uddannelserne.

Af faglige input har der især været peget på, at der fremover mangler kompetencer inden for effektelektronikområdet, og at
der for nuværende ikke uddannes kandidater inden for området lokalt i Sønderborg.

Fra Analyse af landskabet for industriel elektronik (2017)16 udarbejdet af Oxford Research fremgår det bl.a.:

•

’Kun omkring hver tiende adspurgt virksomhed i Region Syddanmark og på landsplan vurderer, at den viden og
forskning der produceres på lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner i høj grad matcher virksomhedens
behov for relevant viden og forskning inden for industriel elektronik’

Og:

•

’Flest virksomheder i Region Syddanmark efterspørger mere viden og forskning i reguleringsteknik, effektelektronik,
elektrisk konvertering og kommunikation og kommunikationsprotokoller, herunder IoT’

Ovenstående citater er centrale og svarer overens med de tilbagemeldinger vi oftest får fra virksomhederne. Områderne er
allerede centrale i de elektronik ingeniøruddannelser, der udbydes på SDU Odense og i relation til nærværende dublering
af disse vil ovenstående profiler blive skærpet yderligere inden for rammerne af de eksisterende kompetenceprofiler.

Et andet fokuspunkt i processen har været, at uddannelserne skulle centreres snævert omkring elektronikområdet eksempler på citater herunder:

•

’Jeg mener det er vigtigt at man ikke spreder uddannelsen for meget’ (CEO, Danfoss Heating)

•

’Det gode her er, at vi bliver smallere’ (CEO, Brødrene Eegholm)
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•

’Mere hardcore elektronik ting’ (CEO, DAMM)

Undervisningssprog på engelsk

De nye ingeniøruddannelser på SDU Sønderborg udbydes på engelsk. Dette er helt afgørende for SDU og understøttes
gennem analysen fra Oxford Research og de indhentede udtalelser.

CIE og det lokale erhvervsliv befinder sig i grænseregionen – og deler regeringen og regionens ambition om et allerede
udbygget og i fremtiden endnu mere konsolideret grænseoverskridende samarbejde.

Dette kan kun ske gennem et fælles sprogligt udgangspunkt. Endvidere vil ambitionen bag CIE kun kunne nås ved en
massiv international rekruttering af ikke dansktalende forskere – Danmark er simpelthen ikke stor nok til, at kunne etablere
et forskningscenter i den målestok, som CIE er et udtryk for, ved kun national rekruttering af forskere. Al kommunikation i
CIE vil derfor foregå på engelsk og de internationale forskere vil ikke kunne undervise på dansk. Centeret vil således ikke
kunne realiseres, hvis ikke de tilknyttede uddannelser (som er en del af centerets økonomiske forudsætning) kan
undervises på engelsk.

Endvidere er engelsk undervisningssprog et markant ønske fra virksomhederne. I ’analyse af landskabet for industriel
elektronik (2017)16 af Oxford Research har langt størstedelen (21 ud af 22) af de interviewede virksomheder foretrukket,
at de kommende uddannelser i elektronik tilrettelægges med engelsk som undervisningssprog. Den primære årsag, som
virksomhederne angiver, er, at det er centralt for nutidens ingeniører at have stærke kompetencer i engelsk – især på det
skriftlige plan og i relation til de faglige termer inden for elektronik. I mange (ca. 70 %) af virksomhederne er
koncernsproget engelsk, og generelt er arbejdsmiljøet i virksomhederne ofte præget af mange forskellige nationaliteter,
hvilket øger betydningen af, at beherske især skriftlig engelsk på et generelt, men især også fagligt niveau. Endvidere
indgår størstedelen af de interviewede virksomheder – som alle befinder sig i grænseregionen - på forskellig vis i
samarbejder, forretningsforbindelser mv. med særligt nordtyske afdelinger, samarbejdspartnere og kunder, hvilket
yderligere underbygger betydningen af, at kandidaterne mestre engelsk på et fagligt plan.

I alle andre former for dialog SDU har gennemført med erhvervslivet og andre relevante aktører (dialogmøde, udtalelser,
aftagerpanelsmøder) understøttes valget af engelsk undervisningssprog uopfordret:

•

'I PAJ Group har engelsk altid været samarbejdssproget og PAJ har i dag medarbejdere fra Letland, Estland, Indien,
Ungarn, Uganda, Albanien og Tyskland’ (Udtalelse fra PAJ Group)

•

’Udfordringen med at tiltrække kandidater (studerende) gør sig også gældende for SDU og Sønderborg, hvorfor
tiltrækningen af udenlandske studerende er afgørende. De udenlandske studerende er også gode som ’brobyggere’ for
vores virksomheds kulturforståelse. LINAK har engelsk som koncernsprog, og en LINAK medarbejder samarbejder på
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tværs af landegrænser. Produktinformation og forretningsgange er alle på engelsk, så engelsk som undervisningssprog
er klart at foretrække’ (Udtalelse fra LINAK)

•

’I den sammenhæng er det vigtigt, at både SDU og virksomhederne har positive erfaringer og vilje til at afholde særlige
forløb for de udenlandske studerende med det formål at fastholde de studerende efter endt studietid, så de fortsat kan
skabe værdi for virksomhederne og området’ (Udtalelse fra Region Syddanmark)

•

’Vi er desuden af den overbevisning, at den nye diplomingeniør- og civilingeniøruddannelse inden for elektronik bør
udbydes på engelsk’ (Udtalelse fra DAMM)

•

’Mere end 99 % af AGRAMKOW’s kunder er internationale. En af vores store udfordringer er netop at vore kunder er
globale spillere, både indenfor Appliance industrien og i bilindustrien. Det stiller store krav til vore medarbejderes
engelsk kundskaber. Vi værdsætter derfor det internationale uddannelsesmiljø, der allerede eksisterer i Sønderborg, og
håber da også at en fremtidig ingeniøruddannelse indenfor Industriel Elektronik, vil være på engelsk’ (Udtalelse fra
AGRAMKOW)

•

’I Danfoss ser vi gerne, at studiet og forskningsmiljøet er egnet for udenlandske studerende og forskere, særligt fra
Nordtyskland. Dette for at få et optag som tilgodeser det forventede aftag i Sønderjylland. Danfoss påtager sig sit
ansvar for at støtte integration af nyuddannede og bibeholde talentmassen i Danmark’ (Udtalelse fra Danfoss)

Fastholdelse af uddannelsens dimittender i Danmark

I samarbejde med mange af de øvrige interessenter bag de ansøgte ingeniøruddannelser til CIE (Sønderborg Kommune,
Region Syddanmark, Industrigruppen, Danfoss og øvrige erhvervsaktører) påtager SDU sig et ansvar i forhold til, at
fastholde dimittenderne i Danmark efter endt uddannelse.

Fra de allerede udbudte ingeniøruddannelser har SDU gode erfaringer med at fastholde dimittender med andet
statsborgerskab end dansk. For diplomingeniøruddannelsen i mekatronik viser data fra Danmarks Statistik, at 43 % af de
optagne i perioden 2007 – 2014 havde andet statsborgerskab end dansk, og ud af de i alt 204 dimittender er 90 % stadig
at finde i danske registre i 2017 (se data i bilag) samtidig med, at der praktisk talt ingen ledighed er på området.

Danmarks Statistik har ikke kunne skaffe tilsvarende data for civilingeniøruddannelsen i mekatronik, men SDU's egne
erfaringer (blandt andet baseret på LinkIn kontakt til dimittenderne) viser tilsvarende mønster.

Når flertallet af de internationale studerende fastholdes skyldes det, at SDU, Sønderborg Kommune og det lokale
erhvervsliv skaber unikke rammer for, at internationale studerende allerede under deres uddannelse kobles til erhvervslivet
og dermed allerede der tager hul på en karriere i Danmark.
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For ansøgte ingeniøruddannelser i elektronik har SDU og Industrigruppen valgt, at styrke denne indsats yderligere. Til
diplomingeniøruddannelsen og civilingeniøruddannelsen i elektronik tilknyttes således en mentorordning, som beskrevet i
bilaget. Formålet med mentorordningen er at knytte danske såvel som internationale studerende til en virksomhed allerede
i begyndelsen af studiet. Dette vil dels styrke deres motivation og indlæring i uddannelsen samt deres forståelse for den
kommende arbejdssituation; dels vil mentorordningen være en positiv faktor i fastholdelsen af dimittender – danske såvel
som internationale – i regionen efter endt uddannelse. For internationale studerende bliver mentorordningen suppleret med
danskundervisning.

Som det ses gennem flere af de til denne prækvalifikation indhentede udtalelserne, så giver alle adspurgte virksomheder
opbakning til mentorordningen.

•

’Industrigruppens medlemmer vil udvise stærkt engagement i at sikre mentorordningens succes. Vi mener, at et
samspil mellem virksomhedsophold og studier skaber det ideelle uddannelsesforløb. Industrigruppens medlemmer har
allerede i det nuværende samarbejde med SDU i Sønderborg fået tilført både nyt blod og ny viden, og ser frem til et
yderligere samarbejde.’ (Fælles udtalelse fra Industrigruppen)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kilde: IDA og DI (2015): Engineer the future – prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i
2025

[2] Dansk Industri og IDA, Pressemeddelelse (2015): Manglen på ingeniører går ud over væksten

[3] Engineer the Furture (2015): Prognose for mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025

[4] Rambøll 2015: Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder 1994 - 2012

[5] Vækstplan DK (2013), 11

[6] Vækstplan DK (2013), 13

[7] Vækstplan DK (2013), 65

[8] Danmarks Nationale Reformprogram 2016 (53)
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[9] Danmark – løsningernes land (2012), 8

[10] Tæt beslægtet med denne branche er virksomheder, der arbejder med energieffektive teknologier – en branche, der i
2016 beskæftigede 46.400 medarbejdere (flest – 13.543 – i Region Syddanmark) og omsatte for 75 milliarder DKR (heraf
34 milliarder DKR eksport). En del virksomheder fra denne branche er overlappende med de virksomheder, SDU har
defineret som tilhørende branchen industriel elektronik – men nogle falder også udenfor og anvender stadig og i høj grad
ingeniører. I analysen Energieffektive teknologier (Region Syddanmark, 2016) vurderer knapt halvdelen af virksomhederne
således, at problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er væksthæmmende i en situation, hvor 80 % af
virksomhederne forventer øget omsætning. I denne ansøgning er der dog kun fokuseret på branchen for industriel
elektronik.

[11] Kilde: Indkøbt registerdata fra Danmarks Statistik, Experian / Bureau van Dijk samt Statistikamt Nord i samarbejde
med Oxford Research.

[12] Se eksempelvis:
http://www.denoffentlige.dk/pressemeddelelser/kommuner-og-region-star-sammen-om-onsker-til-danmarksstrategi

[13] Kilde: Sønderborg Vækstråd (2016): Prognose for mangel på akademikere i Sønderborg og omegn

[14] Kilde: Region Syddanmark og Oxford Research (2015): Kompetenceanalyse i Syddanmark

[15] Eksempelvis: Epinion (2015): Power Electronics samt Det Danske Klyngeakademi (2014): Økosystemet i Lean Energy
Klyngen i Region Syddanmark

[16] Se analysen her: https://www.cleancluster.dk/publikationer/

[17] Kilde: Oxford Research (2017): Analyse af landskabet for industriel elektronik, side 37

[18] Se aftalen her: https://www.regionsyddanmark.dk/wm504030

[19] Referater fra disse fokusinterviews fylder mere end den tilladte uploadsmængde ved en prækvalifikation. SDU kan dog
fremsende referaterne såfremt det ønskes.

Underbygget skøn over det regionale behov for dimittender
SDU ønsker uddannelsesstart i september 2020 og forudser indledningsvist et antal optagne på 10- 15 studerende
rekrutteret både nationalt og internationalt.
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I forhold til behovet henvises til redegørelsen for 'behovet for uddannelsen' og det vurderes, at behovet for dimittender er
markant større end det antal studiepladser SDU udbyder.

Hvilke aftagere har været inddraget i behovsundersøgelsen?
SDU har i udviklingsprocessen inddraget en række aktører på forskellige niveauer. SDU har således:

•

Videreudviklet uddannelserne i en arbejdsgruppe, hvor SDU er blevet suppleret af CLEAN Cluster, Region
Syddanmark og Sønderborg Kommune (repræsenteret ved Sønderborg Vækstråd). De eksterne aktører tager derved
medansvar for uddannelsernes erhvervssigte, kompetenceprofil og toning.

•

Anmodet Oxford Research om (som del af Analysen af landskabet for industriel elektronik, der er finansieret af Clean
Cluster og Region Syddanmark) at udarbejde en tillægsanalyse, hvor de to nye ingeniøruddannelsers erhvervssigte,
primære kompetencer og indhold er blevet drøftet i individuelle fokusinterviews med 22 ledere fra det lokale erhvervsliv.
Disse tilkøbte fokusinterview er efterfølgende dels inddraget i rapporten; dels udleveret til arbejdsgruppen som
referater.

•

Været medafvikler af midtvejs workshop som led i Analysen af landskabet for industriel elektronik, hvor SDU
faciliterede dialogen
om analysens sublandskab Uddannelser. I workshoppen deltog lokale erhvervsaktører, der havde medvirket i analysen
fra Oxford Research.

•

Afholdt møde med det eksisterende aftagerpanel for ingeniøruddannelserne i elektronik på Campus Odense.

•

Afholdt møde med det eksisterende aftagerpanel for mekatronikingeniøruddannelserne på Campus Sønderborg.

•

Afholdt et dialogmøde med 48 deltagere omkring dels de to nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE; dels muligheden for
at tilknytte en særlig mentorordning til uddannelserne for at forankre de studerende i det lokale erhvervsliv tidligt i
uddannelserne.

•

Indgået aftale med Industrigruppen Sønderborg (omfattende 60 virksomheder, der anvender ingeniører inden for
industriel elektronik) om at konkretisere mentorordningen yderligere mhp. en gensidig forpligtende aftale, hvor det
lokale erhvervsliv garanterer det nødvendige antal mentorpladser

Derudover indhentet udtalelser fra:

•

PAJ Group
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•

Danfoss

•

Linak

•

Region Syddanmark

•

Sønderborg Kommune og Sønderborg Vækstråd

•

Industrigruppen

•

CCM

•

SAAB Danmark

•

OJ Electronics

•

Therkildsen Development

•

Converdan

•

Lodam Electronics

•

Hansen Technologies

•

Agramkow

•

Eegholm

•

Delfi Solutions

•

DAMM Cellular Systems

•

Frank Bruhn
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Beskriv ligheder og forskelle til beslægtede uddannelser, herunder beskæftigelse og eventual dimensionering.
For både diplomingeniør og civilingeniør (BA+KA) uddannelsen i elektronik gør det sig gældende, at der flere steder i
Danmark udbydes nært beslægtede uddannelser. Disse er gengivet med optagetal og ledighed blandt dimittender, hvor
data har kunnet fremskaffes.

SDU

På SDU er der følgende diplomingeniøruddannelser (3 ½ år), en bacheloruddannelse (3 år) og en overbygning på to år,
hvor man bliver civilingeniør (i alt 5 år), som er særligt relevante for branchen industriel elektronik og beslægtet med de to
ansøgte ingeniøruddannelser tilknyttet CIE.
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Ledighed
Optag
Uddannelse

Dimittender
(2014)

Udbudt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

GNS K4-7

ODE

28

29

28

6

12

13

2,6 %[1]

ODE

13

15

29

8

13

14

14,2 %[2]

ODE

0

0

13

0

0

0

Ingen data

Diplomingeniør
Elektronik

Diplomingeniør
Elektrisk energitek.

Civilingeniør (KA)
Elektronik
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AAU

På AAU er en række relevante diplom- og civilingeniøruddannelser bl.a. inden for effektelektronik og elektriske
drivsystemer, elektriske anlæg og højspændingsteknik, bæredygtig energiteknik og elektromekanisk systemdesign.
Følgende ingeniøruddannelser er i mere eller mindre grad beslægtet med de ansøgte ingeniøruddannelser tilknyttet CIE:
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Ledighed
Optag
Uddannelse

Dimittender
(2014)

Udbudt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

GNS K4-7

Diplomingeniør
AAL

Ingen data

Ingen data

Ingen data

AAL

Ingen data

Ingen data

Ingen data

AAL

Ingen data

Ingen data

4,8 %[3]

AAL

Ingen data

Ingen data

Ingen data

Elektronik

Diplomingeniør
Elektronik og It

Civilingeniør
Energy Engineering

Civilingeniør
Electro-mechanical

DTU
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DTU har flere relevante diplomingeniør- og civilingeniøruddannelser inden for bl.a. elektroteknologi og elektrisk
energiteknologi. Af uddannelser beslægtet i ansøgte nye CIE uddannelser skal fremhæves:
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Ledighed
Optag
Uddannelse

Dimittender
(2014)

Udbudt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

GNS K4-7

KBH

37

33

36

21

19

27

Ingen data

KBH

67

73

68

Ingen data

KBH

116

114

118

26

Diplomingeniør
Elektrisk energitek.

Civilingeniør
2,7 %

Elektroteknologi

Diplomingeniør
55

50

7,5 %

Elektroteknologi

AU
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AU har nedenstående relevante og beslægtede uddannelser i elektronik, elektrisk energiteknologi og elektroteknologi:
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Ledighed
Optag
Uddannelse

Dimittender
(2014)

Udbudt

2014

2015

2016

2014

2015

2016

GNS K4-7

14

37

41

40

50

41

9,5 %

AAH

31

37

53

20

20

27

Ingen data

AAH

75

76

83

2

5

8

Ingen data

Diplomingeniør
AAH
Elektronik

Diplomingeniør
HER
Elektronik

Diplomingeniør
Elektrisk energitek.

Civilingeniør (KA)
Elektroteknologi

Sammenligning med beslægtede uddannelser
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Idet elektronikingeniøruddannelserne nationalt set er relativt ens skal to forhold tages i betragtning. For det første er
elektronik et forholdsvist afgrænset og udtømmende fagområde i sig selv – om end det på mange forskellige måder indgår
som grundlæggende element i mange andre fagområder (automation, software, robot mm.) For det andet afsætter
ingeniøruddannelsesstederne alle deres dimittender relativt lokalt (jævnfør geoanalysen – se bilag). Med disse to forhold in
mente er der traditionelt ikke store faglige forskelle mellem elektroingeniøruddannelserne i Danmark.
Endvidere er der i nærværende ansøgning tale om to dubleringer og en nyudvikling, hvor sidstnævnte fagligt set lægger
tæt op af diplomingeniøruddannelsen i elektronik (dog med mere teoretisk sigte) udbudt fra SDU, Campus Odense.
Således er det kun på specialiserings / profileringsniveau, at ansøgte ingeniøruddannelser tilknyttet CIE adskiller sig fra
både SDU’s beslægtede ingeniøruddannelser samt nationalt beslægtede ingeniøruddannelser.
I forhold til de to ansøgte ingeniøruddannelser tilknyttet CIE skal der dog fremhæves to forhold, der
gør uddannelserne unikke.

•

Det er det lokale erhvervsliv omkring Sønderborg, der indledningsvist har taget initiativ til og efterfølgende
medfinansieret CIE og dertil knyttede ingeniøruddannelser. Således er uddannelserne stærkt understøttet af
engagerede lokale erhvervskræfter, hvilket udnyttes til at styrke uddannelsernes praksisnære forankring. Konkret
betyder det, at Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser i dette tilfælde optimeres ved, at alle projekter mm. vil
blive afviklet direkte i, eller i meget tæt samspil med erhvervslivet. Mentorordningen tilknyttet ansøgte
ingeniøruddannelser er med til at understrege dette nationalt set unikke partnerskab mellem et lokalt erhvervsliv og
SDU omkring disse ingeniøruddannelser.

•

Fagligt set har det lokale erhvervsliv ønsket, at SDU inden for rammerne af de eksisterende kompetenceprofiler
styrkede specialiseringen i retning mod industriel elektronik. Dette har fagligt set betydet: 1) For diplomingeniør- og
civilingeniør (BA) uddannelsen i elektronik indgår fagligheden industriel elektronik som en overordnet tilgang allerede
fra 2. semester. I dette indgår hvorledes industriel elektronik designes efter forskellige normer (EN normer, CE
mærkning) og med udgangspunkt i konteksten ’industriel elektronik’ indgår der også kurser i pålidelighed,
halvlederfysik, elektromagentisme og EMI/EMC forhold. På civilingeniør (BA) uddannelsen er der endvidere et særligt
fokus på reguleringsteknik, hvilket var efterspurgt af erhvervslivet. 2) For civilingeniør (KA) uddannelsen vil der være et
mere forskningsbaseret fokus på intelligent industriel elektronik – og særligt sigte mod den ”elektrificering” der foregår
inden for f.eks. energisystemer og industrielle systemer og komponenter. Uddannelsen kombinerer to hovedområder:
effektelektronik og indlejrede systemer med fagligheder i packaging (fremstilling), pålidelighed, distribuerede systemer
og IoT til det der kunne benævnes ”Intelligente Industrielle elektroniske systemer”. Dette fokus er skabt ud fra en dialog
med erhvervslivet, der forventer en tilsvarende fremtidig udvikling i deres behov.

Der udover er det SDUs vurdering, at:

•

Der er generelt lav ledighed for elektroingeniører i Danmark. SDU vil derfor ikke stille dimittender fra andre
uddannelsesinstitutioner ringere ved at supplere udbuddet med ansøgte ingeniøruddannelser i Sønderborg
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•

At det - som det fremgår af bilag (geoanalyse) - stort set kun er dimittender fra SDU, der dækker
arbejdsmarkedsbehovet i Sønderjylland og omkring Sønderborg, hvor en stor del af Danmarks industritunge elektronik
arbejdspladser findes.

Rekrutteringsgrundlag og videreuddannelsesmuligheder
Den væsenligste rekruttering til civilingeniør (KA) uddannelsen i elektronik vil komme fra primært civilingeniør (BA)
uddannelsen i elektronik; sekundært diplomingeniøruddannelsen i elektronik. Øvrige ansøgere kan optages efter individuel
vurdering.

SDU vurderer det som helt afgørende både for de samlede rekrutteringsmuligheder, det lokale erhvervslivs behov samt
fastholdelsen af dimittender, at der etableres denne civilingeniør (KA) overbygning for de to øvrige uddannelser tilknyttet
CIE.

Videreuddannelsesmuligheder for en civilingeniør i elektronik er en Ph.D. uddannelse.
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Forventet optag på de første 3 år af uddannelsen
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Diplomingeniør- og civilingeniør (BA)
uddannelserne i elektronik

20

35

35

35

40

40

50

60

60

60

60

60

Civilingeniør (KA) uddannelsen i
elektronik

0

0

10

15

17

20

24

27

33

38

50

50

Hvis relevant: forventede praktikaftaler
Ikke relevant - der er ikke ingeniørpraktik tilknyttet civilingeniør (KA) uddannelser

Øvrige bemærkninger til ansøgningen
Uddannelsen indgår sammen med også ansøgte civilingeniør (KA) uddannelse i elektronik. Typisk er
overgangsfrekvensen mellem civilingeniør (BA) uddannelser og civilingeniør (KA) uddannelser meget høj. SDU anser
derfor bachelor- og kandidatdelen som en sammenhængende civilingeniøruddannelse.

Uddannelsens kompetenceprofil

Efter afslutning af kandidatuddannelsen i elektronik kan kandidaten løse forsknings- og udviklingsopgaver inden for
elektronikområdet i almindelighed og inden for effektelektronikområdet og indlejrede systemer i særdeleshed.

Gennem uddannelsen vil kandidaten have opnået:

Viden:

•

En bred forskningsbaseret viden om elektronik.

•

Viden om international forskning på højeste niveau inden for et eller flere af forskningsområderne.
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Færdigheder:

•

Evnen til at anvende elektronikområdets videnskabelige metoder og værktøjer og anvende de generelle færdigheder
forbundet med at arbejde inden for denne profession.

•

Evnen til at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, værktøjer inden for elektronikområder samt forme
nye modeller til analyse og problem-løsning på et videnskabeligt grundlag.

•

Evnen til at kommunikere forskningsbaseret viden og diskutere faglige og vi-denskabelige problemstillinger med både
kollegaer og ikke-specialister.

•

Evnen til at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingsopga-ver, der kræver udvikling af nye
problemløsningsmetoder.

Kompetencer:

•

Evnen til at håndtere komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingsopga-ver, der kræver udvikling af nye
problemløsningsmetoder.

•

Evnen til selvstændigt at initiere og implementere fagligt og tværfagligt samar-bejde og påtage sig fagligt ansvar.

•

Evnen til at påtage sig selvstændigt ansvar for egen faglig udvikling og speciali-sering.

•

Evnen til på et videnskabeligt grundlag at reflektere over opnået viden og at identificere videnskabelige udfordringer
inden for områderne effektelektronik og indlejrede systemer.

•

Opnået det nødvendige kvalifikationsgrundlag til at søge optagelse på og påbe-gynde et PhD-forløb.

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

Status på ansøgningen
Godkendt
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Ansøgningsrunde
2017-2

Afgørelsesbilag - Upload PDF-fil
D1 - Godkendelse af nyt udbud - KA i elektronik - SDU (Sønderborg).pdf

Samlet godkendelsesbrev - Upload PDF-fil
Orientering til SDU - Godkendelse af dublering - civilingeniør i elektronik.pdf
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tilknyttet CIE, SDU Sønderborg
Indhentet august og september 2017

Venlig hilsen

CCM E l ect ron ic E ng in ee rin g · G rundt vig s all e 1 7 5 · D K- 6 40 0 Sønd erb or g

Claus Christian Moos, Direktør og Ejer

_____________________________________________________

Vi har hos CCM Electronic Engineering igennem årene haft talrige studerende fra SDU i praktik i
virksomheden, ligesom flere studerende har udarbejdet deres afgangsprojekter, i forbindelses med
praktikopholdet. For flere af praktikanternes vedkommende har vi afslutningsvist valgt at tilbyde dem
fastansættelse, efter endt uddannelse. Det vil fremadrettet glæde os, at byde både studerende og
færdiguddannede fra den nye CIE-uddannelse velkommen i virksomheden.

1/1

Som virksomhed betragter vi det desuden som en kæmpe styrke for Sønderborg, at uddannelsessproget på
ingeniøruddannelserne på SDU, Campus Sønderborg er engelsk. I vores optik har dette valg stor betydning
for, at SDU, Campus Sønderborg på nuværende tidspunkt er et populært valg af uddannelsesinstitution,
blandt udenlandske studerende. Som rekrutterende virksomhed i vækst, betragter vi dette som en positiv
udvidelse af ansøgningsfeltet, og i ansættelsesprocessen skelner vi ikke mellem nationalitet, men
kvalifikationer. Vi har således fastansatte medarbejdere med følgende nationaliteter: Spansk, libanesisk,
polsk, litauisk, etnisk dansk samt dansk af anden etnisk herkomst. Internt i virksomheden taler vi normalt
dansk til hinanden, men meget tekniske faglige emner bliver derimod ofte drøftet på engelsk, således at
alle medarbejdere kan deltage ligeligt i diskussionen.

Hos CCM Electronic Engineering har vi igennem tiden rekrutteret ingeniører fra andre uddannelsesbyer,
såsom Aarhus, Odense eller Esbjerg. Vores erfaringer på dette område viser os desværre også, at det kan
være svært at fastholde en medarbejder som forlader hele sit netværk, for at arbejde i Sønderborg. Vi har
således eksempelvis oplevet at ansætte en dygtig medarbejder, der efterfølgende efter ca. 1 års ansættelse
valgte at flytte tilbage til sin hjemstavn (Aarhus), med et tab for virksomheden til følge.
For CCM Electronic Engineering er derfor en glædelig nyhed at SDU, Campus Sønderborg påtænker at
målrette ingeniøruddannelserne i Sønderborg, således der fremadrettet uddannes ingeniører med en
uddannelsesbaggrund som i højere grad svarer til vores behov som virksomhed, og i det hele taget svarer
bedre til behovet hos en lang række virksomheder i lokalområdet.

Jeg som direktør og ejer af CCM Electronic Engineering er selv uddannet diplomingeniør i svagstrøm,
dimitteret fra Sønderborg i 1998, og jeg har i min virksomhed ansat flere svagstrømsingeniører samt
mekatronikingeniører. Jeg vurderer at CCM Electronic Engineering vil få stort gavn af at ansætte ingeniører
fra den nye uddannelse, da vi i virksomheden næsten udelukkende beskæftiger os med industriel
elektronik.

Hos CCM Electronic Engineering glæder det os, at SDU, Campus Sønderborg fremadrettet planlægger at
udbyde en ny ingeniøruddannelse, der er målrettet imod industriel elektronik.

Udtalelse vedr. SDU’s nye uddannelse og institut, CIE

Sønderborg d. 5/9 - 2017

JK/TS

Date:

11. september 2017

Phone.: +45 8891 7530
E-mail: mail@converdan.com
VAT-no.: DK35247351

Converdan A/S
Sdr. Tingvej 8
6630 Rødding
Denmark

Thomas Slivsgaard
Adm. Direktør

Med venlig hilsen
Converdan A/S

Vi imødeser en positiv fremtid med flere potentielle ingeniører og vækstmuligheder i Syddanmark.

Converdan A/S stiller gerne ressourcer til rådighed for de studerende, i det omfang det er muligt for en
mindre vækstvirksomhed med 15 arbejdspladser og store vækstplaner. Det kunne f.eks. være at bidrage
med praktikpladser, studieopgaver, mentorordning osv.

Det vil være vitalt, at skabe et internationalt studie- og forskermiljø sammen med uddannelserne, dels for
at tiltrække forskere til undervisningen, og dels for at tiltrække internationale studerende. Fagsproget i
virksomhederne og undervisningsmaterialerne er på engelsk, så vi vurderer, at det er klart nødvendigt
med undervisning på engelsk.

En ingeniøruddannelse placeret i Sønderborg vil sandsynligvis sikre, at flere af de færdiguddannede får
tilknytning til området, bosætter sig i Syddanmark og dermed finder jobs i området.

Converdan A/S har en forventning om at ansætte flere elektronik- og/eller softwareingeniører indenfor
de kommende år, for at imødekomme virksomhedens vækst. Udfordringen med at få den fornødne
ingeniør-arbejdskraft hæmmer allerede Converdans muligheder for vækst.

Fra Converdans side oplever vi store udfordringer med at tiltrække den fornødne arbejdskraft, når det
gælder ingeniører. Udfordringen er bl.a., at mange har valgt at bosætte sig der, hvor de er uddannet, og
er derfor meget svære at flytte til Syddanmark med familien.

Converdan A/S i Rødding har den 14/8-2017 deltaget i dialogmøde med Det Tekniske Fakultet og en
række virksomheder omkring muligheden for at realisere Center for Industriel Teknik (CIE) – og dermed
de to nye diplom- og civilingeniøruddannelser i Sønderborg. Et initiativ som Converdan A/S vil bakke 100
% op om, og anbefale realisering af.

Vedr. nye ingeniøruddannelser tilknyttet Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg

Our ref.:

Att.: Per Æbelø

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
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De bedste hilsner
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For virksomhederne i området er det vigtigt at de nye uddannelser foregår på engelsk, da industriel
elektronik er en meget eksporttung branche med 60 % eksportaktive virksomheder. Derudover er
der et stort potentiale for samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der samlet på tværs
af Danmark og Slesvig-Holsten samt Hamborg er over 82.000 beskæftigede over 2.800 virksomheder. Derfor er det nødvendigt at de nye uddannelser udvikler ingeniører med engelskkundskaber
på et højt fagligt niveau.

I forbindelse med udviklingen af CIE og de nye uddannelser læner CLEAN sig op af resultaterne
fra Oxford Researchs rapport ”Analyse af landskabet for industriel elektronik”. Analysen viser et
stort klyngesamarbejde om udvikling og innovation indenfor industriel elektronik i Region Syddanmark, med potentiale for endnu mere samarbejde på tværs af vidensinstitutioner og virksomheder. Her vil CIE og de nye uddannelser være en vigtig facillitator. Analysen påpeger at flere virksomheder i Region Syddanmark ser mangel på ingeniører som en større barriere for forretningsudvikling og vækst end i hele Danmark. Bl.a. pba. Af analysen, anbefaler vi at uddannelserne i elektronik i Sønderborg har fokus på følgende områder: Automatisering, IoT, digitalisering, effektelektronik og indlejrede systemer. Disse er områder der særligt er efterspurgt blandt virksomhederne,
som beskæftiger sig med industriel elektronik.

Industriel elektronik er en vigtig kompetenceklynge i Danmark og har en helt unik position i Region Syddanmark centreret omkring Sønderborg-området med virksomheder som bl.a. Danfoss og
Linak samt mange SMV’er. Industriel elektronik beskæftiger en større andel i Region Syddanmark
kontra hele Danmark, hvilket er med til at understrege den erhvervsmæssige styrkeposition i Syddanmark. Her er CIE og de nye uddannelser vigtige forudsætninger for at virksomhederne kan
forløse deres vækstpotentiale og de nye uddannelser vil skabe det vigtige rekrutteringsgrundlag på
de fagligprofiler, de ellers vil mangle.

CLEAN har være involveret i udviklingen af CIE som repræsentant for SMV’erne i Region Syddanmark og Sønderborgområdet. Udviklingen af CIE grunder i en stor erhvervsmæssig efterspørgsel efter mere specialiseret arbejdskraft og viden indenfor elektronik i Sønderborg-området, men
efterspørgslen findes også i oplandet. I den forbindelse er det almen kendt i området at både større
og mindre virksomheder indenfor industriel elektronik har efterspurgt denne type kandidater lokalt.

Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet har udbedt sig CLEANs høringssvar vedr. nye
civil- og diplomingeniøruddannelse i elektronik i Sønderborg. CLEAN bakker op om etableringen
af de nye civil- og diplomingeniøruddannelser i elektronik på Syddansk Universitet i forbindelse
med opførelsen af Center for industriel elektronik (CIE).

Høringssvar i forbindelse med de to nye ingeniøruddannelser (diplom og
civil) på Syddansk Universitet ved Center for Industriel elektronik
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Om Industrigruppen Sønderborg
Industrigruppen Sønderborg er en forening af industrivirksomheder i Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at samle
industrielle virksomheder i Sønderborg til varetagelse af fælles interesser gennem tæt samarbejde med kommunale og andre lokale
myndigheder. Desuden at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Gruppen har godt 50 medlemmer og repræsenterer ca.
6.000 ansatte.

T: +45 73 12 13 14
M: +45 24 23 96 15
E: ed@oj.dk

Erik Damsgaard
Næstformand i Industrigruppen Sønderborg
Adm. direktør, OJ Electronics A/S

Med venlig hilsen

Industrigruppen anbefaler, at der undervises på engelsk
De fleste medlemmer i Industrigruppen har en meget høj eksportandel og er helt afhænge af internationale
kontakter og kulturforståelse. Mange medarbejdere er fra udlandet, ikke mindst Tyskland. Industrigruppen
ser det derfor som helt naturligt at undervisningen foregår på engelsk, som de studerende også ofte vil
møde som koncernsprog.

Industrigruppen vil støtte op om mentorordningen
Industrigruppens medlemmer vil udvise stærkt engagement i at sikre mentorordningens succes. Vi mener,
at et samspil mellem virksomhedsophold og studier skaber det ideelle uddannelsesforløb. Industrigruppens
medlemmer har allerede i det nuværende samarbejde med SDU i Sønderborg fået tilført både nyt blod og
ny viden, og ser frem til et yderligere samarbejde.

Industrigruppen har brug for de kompetencer, uddannelserne tilbyder
Industrigruppen har længe efterspurgt arbejdskraft med ingeniørfaglige kompetencer såsom embedded
SW, analog og effektelektronik, reguleringsteknik m.m. Dette tilbyder de nye uddannelser, hvis indhold er
verificeret i tæt samarbejde mellem Industrigruppen og SDU. I kombination med et internationalt højt
fagligt niveau og en række af Danmarks førende industrivirksomheder som sparringsparter skaber det helt
unikke muligheder for vækst.

Medlemmerne i Industrigruppen har behov for ingeniørkompetencer i de kommende år. Vi har allerede et
positivt samarbejde med SDU i området og tilbyder bl.a. studiearbejdspladser, projekt- og
afgangsprojektophold i virksomhederne. Dette kan nu yderligere styrkes til gavn for de studerende,
forskningsaktiviteterne hos SDU og for virksomhederne.

Industrigruppen er særdeles positiv over for CIE og de nye ingeniøruddannelser. Vi ser store muligheder i at
placere en ny uddannelse netop der, hvor industriens aftagere er. Det øger mulighederne for samarbejde
både under uddannelsen og efter – til gavn for alle involverede.

Industrigruppen bakker op om CIE

Sønderborg den 12. september 2017

Møder med aftagerpaneler,
dialogmødet mm.
Indhentet marts - august 2017

Diplomingeniør i Integreret elektronik

Diplomingeniør i Embedded systems

Diplomingeniør i Hardware

Diplomingeniør i Elektronik og indlejrede systemer

o

o

o

o

o

o

o

nelsen og civilingeniøruddannelsen Electronics (KA).

Titlen skaber en naturlig sammenhæng mellem diplomingeniøruddan-

til / - forstå titlen ’Elektronik’ end fx ’Embedded systems’

Positiv markedsføringsværdi. Mulige ansøgere kan bedre forholde sig

ware og hardware mm.

sen indeholder flere elementer, herunder indlejrede systemer, soft-

Titlen favner uddannelsens fagligheder. Den signalerer, at uddannel-

nævnes bl.a.:

Der var fortsat størst opbakning til titlen ’Elektronik’. Af begrundelser herfor

uddannelsens faglige indhold.

ovennævnte titler ikke er stærke ift. markedsføring, men at de er dækkende ift.

faglig synlighed/beskrivelse af uddannelsen. Der var enighed om at mange af

Ovenstående titler blev drøftet med udgangspunkt i markedsføringsværdi samt

Diplomingeniør i Elektronik (foretrukket)

o

Nye titler blev diskuteret på ny, herunder:

termen ’datateknik’ er forældet og bør udgå fra titlen.

Gennemgående enighed blandt aftagerpanelet og uddannelsesudvalget om at

Campus Odense (bilag 1).

Uddannelserne forventes at blive kopier af SDU’s eksisterende E uddannelser på

derborg og de dertil planlagte diplomingeniør- og civilingeniøruddannelser i elektronik.

SDU orienterede om initiativet Center for Industriel Elektronik (CIE) ved Campus Søn-

2. Nye elektronikuddannelser på Campus Sønderborg

-

-

-

-

af uddannelsesudvalget. Følgende betragtninger kom frem:

Titelændringen diskuteres ved mødet i plenum blandt aftagerpanelet og medlemmerne

datateknik. Især titlen ’Elektronik’ har tidligere været fremhævet.

ceret et behov for, at genoverveje titlen på diplomingeniøruddannelsen i elektronik og

Aftagerpanelet og uddannelsesudvalgets medlemmer har ved tidligere møder identifi-

Side 2

Per Æbelø

Henning Andersen

Emilie Kauffeldt Wegener

John Erik Hansen, Michael Thomasberg Andersen, Danni
Liljekrans, Peter Kjær Hansen, David Brandt, Flemming
Thinggaard, Bjarne Søndergaard Bukh, Christian Jensen
Bjørn.

Anders Blaabjerg Lange, Jørgen T. Jørgensen, Ole Albrektsen, Morten Nymand, Kurt Bloch Jessen, Karsten Holm Andersen, Emilie Kauffeldt Wegener, Per Æbelø

Tesla, Ø28-508a-3
SDU TEK Campusvej 55, 5230 Odense M

22. maj 2017. kl. 15

Ekstraordinært aftagerpanelmøde for diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik

1. Titelændring af Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik

Referat af møde

1. Titelændring på diplomingeniøruddannelsen i elektronik og datateknik
2. Fremtidigt behov for E ingeniører og nye E uddannelser på Campus Sønderborg
(bilag 1)
3. Drøftelse af behovet for sprogbeherskelse blandt fremtidens dimittender
4. Eventuelt

Mødets dagsorden:

Mødeleder:

Dagsorden sendt til
orientering til:

Referent:

Afbud fra:

Deltagere:

Sted:

Dato og tidspunkt:

Emne:

Referat

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

ekw@mmmi.sdu.dk
T +4565507477

22. maj 2017

Mærsk Mc-Kinney Møller
Instituttet

-

-

-
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at formidle faglige opgaver på engelsk.

o

o

cer er relevante på den nuværende og kommende arbejdsmarked.

te forslag til ændringer. Aftagerne fandt, at de fremhævede kompeten-

Der var drøftelser om uddannelsens kompetencer, men ingen konkre-

aftagersiden på uddannelserne i elektronik

tronik – og at denne udvikling aktualiserer et større behov for fokus fra

botteknologi har reduceret kompetencer og indhold i relation til elek-

Det blev drøftet, at diplomingeniør- og civilingeniøruddannelserne i ro-

til de to uddannelser (bilag 1):

ingeniøruddannelsen i elektronik, som det blev præcenteret i høringsmaterialet

Aftagerne drøftede kompetencer og indhold på både diplomingeniør- og civil-

on og telekommunikation’.

fokus på mikroteknologi, ’signalbehandling og kontrol’, og ’transmissi-

At man med fordel kan udbyde nye interessante valgfag, fx fag med

der laboratorier)

At der med fordel kan sættes fokus på stedets gode faciliteter (herun-

-

-

dels fordi at koncernsproget i forvejen er domineret af engelsk.

foretrække på en arbejdsplads. Dels fordi at de kan befærde sig globalt og

Aftagerpanelet fremhæver at ingeniører der kan begå sig på engelsk er at

på engelsk.

Der var forståelse for, at uddannelserne i grænseregionen skulle udbydes

de nye uddannelsestiltag i Sønderborg.

Valget af undervisningssprog (engelsk) blev drøftet i forbindelse med orienteringen om

2a. Undervisningssproget

-

o

o

ligt. Det påpeges bl.a.:

denne forbindelse hvordan Campus Sønderborg kan markedsføres bedst mu-

Aftagerpanelet er positive overfor de nye tiltag i Sønderborg og diskuterer i

hovet for flere dimittender er til stede og at behovet er markant.

så markant og udækket på Fyn som i Sønderjylland. Det understreges at be-

-

Sønderjylland. Det var aftagernes holdning, at behovet for E ingeniører var lige

Aftagerne advarede mod, at man indskrænkede behovsidentifikationen til kun

udenlandske studerende.

-

dansk – og deltagerne opfordrede til, at fakultetet prioritere dette over for

Det påpeges dog også at kommende ingeniører også kan behersker

engelsk

Ved drøftelserne kom følgende betragtninger frem:

behov for elektronikingeniører, markedsføring / tiltrækning af studerende samt valg af
undervisningssprog.

dannelsernes er engelske, hvorfor det påpeges at det alligevel er naturligt

Det er hertil vigtigt at undervisningen foregår på korrekt og letforståelig

Aftagerpanelet og medlemmer af uddannelsesudvalget drøftede dels det fremtidige

Det fremhæves ydermere at de eksisterende fag-termer på elektronikud-

Side 3

I forhold til indholdet i elektronik uddannelserne har Ib skelet til resultaterne fra rapporten fra Oxford Research. Deri er følgende udsagn:

3. Uddannelsernes indhold v/Ib Christensen

Aftagerpanelet er positivt stemt overfor ideen med en mentorordning, men udtrykker
bekymring omkring at have for mange forskellige ordninger/aftaler, det kan komme til at
skabe forvirring. Der kom derfor et helt konkret forslag om at sammenlægge mentorordningen med studiejobordningen, således at mentorordningen kan blive trin 1 på det
første studieår. Fungerer det godt mellem studerende og virksomhed, kan den studerende tilbydes et studiejob, som trin 2 i ordningen. Det er et forslag, der vil blive arbejdet videre med.

I forbindelse med de nye uddannelser barsles der endvidere med et forslag omkring en
mentorordning. Forslaget til mentorordningen indebærer at virksomheden stiller en
færdiguddannet ingeniør til rådighed for den studerende til fire årlige sparringsmøder af
to timer. Møderne skal anvendes til generel sparring og er ulønnet. Det, det koster
virksomheden, er den tid de bruger på møderne. Det skal desuden være et tilbud til
den studerende, som de selv vælger til.

Aftagerne er alle enige om, at behovet for de to nye ingeniøruddannelser i elektronik er
massivt og en forudsætning for virksomhedernes fremadrettede vækst. Endvidere påpegede flere medlemmer, at uddannelserne dels vil være et godt supplement til mekatronikuddannelserne på dimittendniveau; dels at der kan opstå god synergi mellem
uddannelserne.

Ansøgningen sendes til ministeriet d. 1. oktober og der forventes svar på ansøgningen
medio/slut december. Forventningen er at kunne starte op med det første hold d. 1.
september 2018 og have de første diplomingeniører færdige i jan 2022.

Der er i aftagerpanelet enighed i, at uddannelserne bør udbydes på engelsk – dette
også ud fra aftagernes behov, hvor flere medlemmer påpegede, at koncernsproget i
deres virksomheder er engelsk.

SDU er i fuld gang med prækvalifikationsprocessen og sender en ansøgning ind til
ministeriet omkring udbuddet af en diplomingeniør og en civilingeniøruddannelse i elektronik på SDU i Sønderborg. SDU ønsker at uddannelserne udbydes på engelsk, dels
for at øge rekrutteringsmulighederne til uddannelsen og dels fordi mange af de eksisterende fagtermer på elektronikuddannelsen samt miljøet i CIE er engelske og det derfor
falder naturligt at formidle undervisningen på engelsk.

aktører, samt Syddansk Universitet omkring skabelsen af et Center for Industriel Elektronik (CIE). Bevillingerne til centeret er nu faldet på plads mellem partnerne Danfoss,
Linak, SDU, Sønderborg kommune og Regionen, som beløber sig til 175 mio. DKK.
Udover bevillingerne til Centeret for Industriel Elektronik, er der også indgået en aftale
omkring finansieringen af en ny bygning.

Side 2

Henning Andersen

Dagsorden sendt til
orientering til:

Behovet for flere ingeniører, herunder specielt elektronikingeniører, påpeges gang på
gang i diverse analyser og undersøgelser når virksomheder i Sønderborg og omegn
spørges ind til deres rekrutterings udfordringer. Der er derfor sat et samarbejde i gang
mellem Region Syddanmark, Sønderborg kommune, Bitten og Mads Clausen fonden,
Dansk industri samt det lokale erhvervsliv, herunder Danfoss og Linak som de store

2. Status på prækvalifikationsprocessen (v/ Per Æbelø)

Da panelet har fået et nyt medlem, indledes mødet med en kort præsentation af alle
mødedeltagere.
Herefter præciseres det at aftagerpanelsmedlemmerne er blevet indkaldt til det ekstraordinære aftagerpanelsmøde for at blive introduceret til og diskutere indholdet af de
nye elektronik uddannelser SDU i Sønderborg, ønsker at udbyde.

1. Velkomst (v/Ib Christensen)

Ib Christensen

Christina Skytte Møller

Referent:

Mødeleder:

Svend Erik Jensen (Linak), Lars Bo Kjøng Rasmussen (Servodan)

Afbud fra:

SDU Alsion, M304

Sted:

Kristina Jørgensen (Hansen Technologies), Torben Amby
(Danfoss), Henning Højbjerg Kristensen (Lodam), Dietmar
Weiss (Siemens), Daniel Pedersen (SAAB), Ib Christensen
(SDU), Søren Top (SDU), Jerome Jouffroy (SDU), Lars Duggen (SDU), Per Æbelø (SDU), Christina Skytte Møller (SDU)
(ref.)

09. august 2017. kl. 14.00 – 15.30

Dato og tidspunkt:

Deltagere:

Ekstraordinært aftagerpanelmøde for ingeniøruddannelserne
i mekatronik

Emne:

Referat

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

skytte@MCI.sdu.dk
T +45 6550 7109

14. maj 2017

Mads Clausen Instituttet

I området er der flere job indenfor embedded profilen
Der er mangel på folk indenfor hardware delen (den analoge del)
Der mangler et fag der omhandler den elektriske støjside. Mere om EMC og hvordan du designer, så du ikke bliver støjgeneret. Det er et fag, der kunne ligge på civilingeniøruddannelsen
Et fag om hvordan man tester EMC kunne ligge på diplomingeniøruddannelsen
(kredsløbsdesign)
Et fag omkring termiske forhold (varme i kredsløb) varmetransport/køling mangler
(Termodynamik). Hvad sker der i forhold til varme/kulde? Hvilke miljøer er ekstreme for din elektronik

Mandag d. 14. august er alle interessenter i området indkaldt til et dialogmøde omkring
CIE og de nye uddannelser. Der forventes omkring 50 deltagere fra regionen, kommunen, det lokale erhvervsliv samt SDU, hvor dialogen omkring det nye center og uddannelserne fortsætter. Konklusioner og input fra de forskellige fora samles og er med til at
danne grundlag for den endelige ansøgning til ministeriet.

I den medsendte præsentation findes de foreslåede fagelementer indenfor Diplomingeniøruddannelsen og Civilingeniøruddannelsen (Bachelor + Kandidatdelen).

Aftagerpanelet udtrykker også tilfreds med de foreslåede fagelementer på kandidaten.
SDU vil nu arbejde videre med de mange konkrete og konstruktive input der er indkommet fra panelmedlemmerne.

Ib går herefter videre til fagindholdet i Civilingeniøruddannelsen, som udover at indeholde mere regulering/control samt flere valgfag også indeholder nogle af de fagelementer, panelet efterspørger.
Kandidatdelen bliver mere teoretisk og går yderligere i dybden med de relevante fagområder.

Mange af de foreslåede fagelementer/ideer vil kunne indgå i semesterprojekter, for at
gøre plads til flere fagelementer på uddannelsen. Der kunne eksempelvis være et semesterprojekt omkring Build Industrial Electronic.

Derudover kommer følgende ønsker fra panelet:
x Mere i uddannelsen omkring Reliability og risikoanalyse (også gerne i diplomuddannelsen)
x Mere i uddannelsen om Safety
x Mere i uddannelsen om Standarder. Erfaring viser at hvis man tænker standarder
ind fra starten, giver det et bedre produkt

x

x

x
x
x

Følgende input kommer fra aftagerpanelet, om det foreliggende forslag:

Aftagerpanelet er meget positive overfor de foreslåede fagsøljer og indholdet i dem og
nævner at det er præcis mange af de fag, som de har savnet i det fremsendte høringsmateriale.

Baseret på det udsagn samt den eksisterende uddannelse i elektronik i Odense, præsenterede Ib et forslag til hvilke fagelementer, der kan indgå i uddannelsen i Sønderborg.

”Flest virksomheder i Region Syddanmark efterspørger mere viden og forskning i reguleringsteknik, effektelektronik og elektrisk konvertering og kommunikation og kommunikationsprotokoller, herunder IoT.

Side 3

Ad. 3: Afdelings chef Anna Marie Rasmussen opsummerede Region Syddanmarks
arbejde for erhvervsudvikling i regionen og CIE’s position som det væsentligste enkeltstående initiativ. Hun motiverede det igangværende arbejde med de to nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE som nødvendigt for den fortsatte regionale udvikling.

Ad. 1 og 2: Dekan Henrik Bindslev bød velkommen og glædede sig over det store
fremmøde. Han opsummerede, at tanken om CIE’s aktiviteter ikke er ny – men faktisk
har været efterspurgt af det lokale erhvervsliv i mange år. Endvidere, at manglen på
ingeniøruddannelser, testfaciliteter og forskning er veldokumenterede væksthæmmende faktorer i regionen og at situationen nu har nået en grad af alvorlighed, hvor samfundet ikke kan udskyde handlinger længere. Derudover pointerede dekanen vigtigheden og potentialet ved det internationale og grænseoverskridende miljø, der dels ligger
i naturlig forlængelse af SDUs internationaliseringsambitioner samt regeringens målsætninger om at styrke det grænseoverskridende samarbejde.

Referat fra mødet:

6. Præsentation, opsummering og debat om de nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE
samt mentorordning v. Uddannelsesdirektør Henning Andersen, Lektor Ib Christensen, Formand for industrigruppen Erling Duus samt Specialkonsulent Per Æbelø
7. Afslutning v. Dekan Henrik Bindslev

19.00 – 21.00

1. Velkomst v. Dekan Henrik Bindslev
2. Kort om Center for Industriel Elektronik (CIE) v Dekan Henrik Bindslav (suppleant
for Direktør Kim Christensen)
3. Region Syddanmarks ambitioner for uddannelse og udvikling v. Afdelingschef Anna
Marie Rasmussen
4. Sønderborg Kommunes planer for vækst og uddannelse v. Vicekommunaldirektør
Carsten Lund
5. Præsentation af Analyse af Landskabet for Industriel Elektronik v. Projektleder
Rene Kjær Jensen, CLEAN Cluster

18.00 – 19.00

Dagsorden for mødet var:

Før mødet (16.00 – 18.00) deltog samme deltagerkreds i et møde om behovet for testog laboratoriefaciliteter tilknyttet CIE.

Region Syddanmark. Dialogmødet var arrangeret af SDU i samarbejde med CLEAN
Cluster.

Side 2

Per Ballegaard, Carsten Lund, Kristian Sand, Poul Jessen,
Daniel Pedersen, Henrik J. Enderlein, Tom Toft Kragh, Henning Therkildsen, Michael Tønnes, Thomas Slivsgaard,
Henning Højbjerg Kristensen, Dennis Westergaard, Kristina
Jørgensen, Claus Moos, Michael Jensen, Marianne Plougstrup, Svend Erik Jensen, Michael Hamann, Erling Duus,
Henrik Bindslev, Henning Andersen, Horst-Günter Rubahn,
Ib Christensen, Kasper Paasch, Ivan Loncaravic, Per Æbelø,
Lars Altoft, Hans Christian Pedersen, Gustav Nebel, Søren
Bondesen, Michael Termansen, Niels Gade, Claus Jensen,
Torben Amby, Christina Skytte Møller, Anna Marie Rasmussen, Vita Jokumsen Lars Otten Tim Fink, Dietmar Weiss,
Henrik Raunkjær, Mads Philipsen, Rene Kjær Jensen, Michael Sørensen, Christian Boysen
Atli Benonysson, Morten Nymann, Kim Christensen
Per Æbelø og Christina Skytte Møller

Deltagere:

Afbud fra:
Referent:

Dialogmødets formål var at videreføre og opsummere dialogen med erhvervslivet og
øvrige interessenter om SDUs nye ingeniøruddannelser (diplomingeniøruddannelsen i
elektronik og civilingeniør (BA+KA) uddannelsen i elektronik) tilknyttet det nye Center
for Industriel Elektronik (CIE) ved SDU, Campus Sønderborg. Deltagere i mødet udover
repræsentanter for CIE og SDU var lokale virksomhedsledere og udviklingschefer,
relevante interessentgrupper samt administrative ledere fra Sønderborg Kommune og

Vedlagt SDU prækvalifikationsansøgning for nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE

SDU arbejdsgruppe for nye ingeniøruddannelser tilknyttet
CIE, SDU Direktion, CLEAN Cluster, Region Syddanmark –
Erhvervsudvikling, Sønderborg Kommune, Sønderborg
Vækstråd, Industrigruppen, DI Sønderjylland

SDU Sønderborg – Alsion, sal U109

Sted:

Dagsorden sendt til
orientering til:

14. august 2017, 18.00 – 21.00

Dialogmøde om nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE, SDU
Sønderborg

Dato og tidspunkt:

Emne:

Referat

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

pabelo@tek.sdu.dk
T 6550 7306
M 2049 8717

16. august 2017

Det Tekniske Fakultet,
Fakultetsadministrationen

Flere ønskede endnu mere fokus på industriel elektronik i uddannelsernes
valgfag. SDU tog dette positivt til efterretning.

Flere pointerede vigtigheden af, at uddannelsernes studerende bliver en aktiv
del af forsknings- og testmiljøet på CIE. Herunder blev studerendes adgang til
CIE’s test- og laboratoriefaciliteter drøftet. Dekan Henrik Bindslev var enig heri
og fastslog, at de studerende ville kunne få stort set fri adgang til CIE’s faciliteter. Lektor Ib Christense nævnte endvidere fakultetets pædagogiske model
DSMI 1, der netop lægger op til problem- og projektbaseret aktiv læring.

Der var enighed om, at simulering skal fylde mere i uddannelsen end egentlig
hardware – og at simulering især på kandidatniveau skal være på højt, specialiseret niveau.

Flere beklagede, at dimittenderne tidligst kommer fra 2022. Dette ledte til en
diskussion om efter-videreuddannelse, hvor især udbud af enkeltfag blev drøftet og vurderet positivt blandt deltagerne. SDU påpegede dels, at enkeltfag afslutningsvis kan indgå i en egentlig kandidatoverbygning, men at SDU også vil
være imødekommende og fleksibel i forhold til at udbyde fokuserede kursusforløb, hvis der blandt erhvervslivet er ønsker herom.









1

Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser

Mødets deltagere var positive over for mentorordningen – om end nogle fandt, at den
kunne være mere ambitiøs. Det blev foreslået, at man kombinerede den med en studiejobgaranti. Endvidere blev det drøftet, om virksomhederne kunne garantere seks måneders ansættelse til alle dimittender.

Ad. 6c: Specialkonsulent Per Æbelø præsenterede udkast til en mentorordning tilrettelagt i samarbejde med Industrigruppens formand Erling Duus. Han skitserede det tænkte indhold i mentorordningen samt fordelene for dels studerende og erhvervslivet og
pointerede vigtigheden for SDU i, at der blev indgået et forpligtende samarbejde så
studerende kunne garanteres dette tilbud allerede i markedsføringen af uddannelserne.
Formand Erling Duus understregede vigtigheden for det lokale erhvervsliv i, at fastholde dimittenderne i området gennem denne ordning og det fælles ansvar der lå heri.

Det blev understreget, at det faglige niveau på civilingeniør (KA) uddannelsen
skal være højt – og at der i optageprocessen bør tages hensyn til dette. Henning Andersen svarede, at civilingeniører (BA) ville have retskrav på optagelse,
men at ansøgere (inklusiv evt. diplomingeniører i elektronik) derudover vil skulle gennemgå en selektionsproces, hvor kun de bedst egnede vil blive optaget.
Flere pointerede, at ikke alle behøvede en civilingeniørgrad, men dem der fik
det skulle kunne matche højeste internationale standard.
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Generelt blev både SDU’s inddragende proces samt det resultat Ib Christensen præsenterede rost med kommentarer som ’Vi har ventet på dette i 12 år’, ’De indeholder alt
det rigtige’. Af særlig kommentarer fra debatten skal fremhæves:

Ad. 6b: Lektor Ib Christensen opsummerede de oprindelige uddannelsesforslag som
gengivet i uddannelsernes høringsmateriale samt de mange input der var indkommet i
processen. På den baggrund præsenterede han et fagnært udkast til uddannelserne
bygget op på fem søjler for både diplomingeniøruddannelsen, civilingeniør (BA) og
civilingeniør (KA) uddannelsen. Han forklarede, at diplomingeniøruddannelsen og civilingeniør (BA) uddannelsen er relativt ens indledningsvist og i forhold til det faglige element idet der ønskes, at begge kan lede videre til samme overbygning (civilingeniør
(KA) uddannelsen i elektronik). Dog havde civilingeniør (BA) uddannelsen et lidt mere
teoretisk islæt og mere fokus på regulering, mens diplomingeniøruddannelsen indeholdt ingeniørpraktik.

Ad. 6a: Uddannelsesdirektør Henning Andersen redegjorde for det praktiske setup bag
de to nye ingeniøruddannelser – herunder, at der i praksis er tale om dublering af
SDU’s eksisterende diplomingeniør- og civilingeniør (KA) uddannelse i elektronik med
på forhånd fastlagte kompetenceprofiler. Arbejdet hidtil har derfor fokuseret på at afgøre, hvorvidt disse på forhånd relativ fastlagte uddannelser matcher de lokale behov
samt hvordan uddannelserne i specialiseringer og valgfag i givet fald kan tilpasses det
lokale erhvervslivs ønsker. Henning Andersen takkede endvidere for det store arrangement der allerede er blevet vist i forbindelse med uddannelsesforslagene gennem
deltagelse i analysen fra Oxford Research (Analyse af Landskabet for Industrielt Elektronik) samt deltagelsen i møder, arbejdsgrupper og workshops.

Ad. 5: Projektleder Rene Kjær Jensen opsummerede konklusionerne i Analyse af
Landskabet for Industriel Elektronik. CIE’s betydning som nødvendig katalysator for
erhvervspolitisk udvikling blev betonet og analysens fem hovedkonklusioner (hvor de to
nye ingeniøruddannelser indgår) blev gennemgået. Han pointerede, at analysen viser,
at den generelle ingeniørmangel i Region Syddanmark er mere udbredt og alvorlig (i
relation til erhvervslivets akutte mangel) end i resten af Danmark og at analysen viser,
at mobiliteten blandt ingeniører uddannet fra de eksisterende ingeniøruddannelsers
ikke dækker Sønderjylland. I det lys konkluderede analysen, at lokale udbudte ingeniøruddannelser er nødvendige.

Ad. 4: Vicekommunaldirektør Carsten Lund bød uddannelsesinitiativet velkommen og
fokuserede i sit oplæg på Sønderborg som Årets Ungdomskommune 2017 og de mange muligheder kommunen har for at understøtte og tiltrække flere studerende, som
beskrevet i kommunens Helhedsplan for uddannelser. Han pointerede endvidere, at
bestræbelserne for at gøre kommunen til en oplagt uddannelsesby samt projekt CIE
var politisk støttet af et enigt byråd, der ser projektet som kommunens vigtigste erhvervs- og uddannelsespolitiske satsning. Endelig blev kommunens internationaliseringsstrategi knyttet positivt til CIE’s internationale, grænseoverskridende og engelsksprogede opbygning.
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Per Æbelø
Specialkonsulent

Med venlig hilsen

Christina Skytte Møller
Specialkonsulent

Ad. 7: Dekan Henrik Bindslev takkede og afsluttede dialogmødet.

Derudover blev SDU fra flere sider opfordret til, at oprette et aftagerpanel for uddannelserne allerede i efteråret 2017, der kan bistå i den videre implementering af diplomingeniør og civilingeniør (BA+KA) uddannelserne i elektronik. Uddannelsesdirektør mindede om, at uddannelserne reelt ikke var en realitet før ministeriets godkendelse, men
at SDU tog opfordringen positivt til efterretning og vil samle et aftagerpanel snarest
med henblik på første møde ultimo 2017.

Ad. 6d: Uddannelsesdirektør Henning Andersen takkede afslutningsvis for debatten.
Han fortalte, at SDU til prækvalifikationsprocessen gerne vil kunne vedlægge erhvervslivets og øvrige interessenters udtalelser om uddannelserne og at sådanne modtages
frem til 10. september 2017.

Per Æbelø og Erling Duus takkede efterfølgende for de indkomne forslag og vil arbejde
videre med mentorordningen i regi af Industrigruppen. Dette arbejde vil finde sted i
nærmeste fremtid.
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Status for tekniskvidenskabelige dimittender fra
SDU Sønderborg

Beskæftigelsestatus på teknisk-videnskabelige dimittender
Diplomingeniøruddannelser - SDU Sønderborg
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Andel udenlandske ingeniørstuderende - SDU Sønderborg
Diplomingeniøruddannelsen i mekatronik
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Forbehold: Uddannelser med mindre antal dimittender udtages grundet Danmarks Statistiks diskretionshensyn.
Endvidere viser nedenstående kun dem, der er på arbejdsmarkedet i Danmark – dvs. ledige, dimittender uden
for beskæftigelse i øvrigt, dimittender i videreuddannelse samt dimittender, der har forladt Danmark er ikke medregnet. Det reelle antal dimittender vil derfor være højere end det herunder angivne. Imidlertid viser data stadig
en tendens i forhold til uddannelsessted og efterfølgende ansættelsessted.

Kilde: Danmarks Statistik gennem Rektorsekretariatet, Syddansk Universitet

Geoanalyse af dimittendårgang 2013 – sammenligning SDU, AAU, AU og DTU

Nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE, Campus Sønderborg
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Nye ingeniøruddannelser tilknyttet CIE, SDU Sønderborg – uddannelsernes indhold
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Afgørelse om godkendelse af nyt udbud
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk Universitets (SDU) ansøgning om godkendelse af
kandidatuddannelsen i elektronik truffet følgende afgørelse:
Godkendelse af nyt udbud af kandidatuddannelsen
i elektronik (Sønderborg)
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Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.
Uddannelsen er omfattet af reglerne i uddannelsesbekendtgørelsen.
Hovedområde:
Uddannelsen hører under det teknisk-videnskabelige hovedområde.
Titel:
Efter reglerne i uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 og bilag 1 pkt. 6.2.,
faslægges uddannelsens titel til:
Dansk:
Engelsk:

Civilingeniør, cand.polyt. i elektronik
Master of Science (MSc) in Engineering (Electronics)
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Udbudssted:
Uddannelsen udbydes i Sønderborg.
Sprog:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen udbydes på engelsk.
Vi bemærker hertil, at det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 111 af 30.
januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen), at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf
udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, de er fastsat
for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau.
Normeret studietid:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen normeres til 120 ECTS-point.
Censorkorps:
Ministeriet har noteret sig, at uddannelsen tilknyttes censorkorpset for Ingeniøruddannelsen/Elektroretning. Det er muligt at supplere censorkorpset, således
at det samlede korps bl.a. dækker alle de fag/fagelementer, der indgår i uddannelsen.
Adgangskrav:
Efter det oplyste er følgende uddannelser direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, jf. § 11, stk. 2, i uddannelsesbekendtgørelsen:
-

-

-

Bacheloruddannelsen i robotteknologi fra Syddansk Universitet
Bacheloruddannelsen i fysik og teknologi fra Syddansk Universitet
Bacheloruddannelsen i elektronik og datateknik fra Aalborg Universitet
Esbjerg
Bacheloruddannelsen i elektronik og it fra Aalborg Universitet
Bacheloruddannelsen i elektroteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
Diplomingeniøruddannelser inden for elektroteknik udbudt af:
o Syddansk Universitet
o Danmarks Tekniske Universitet
o Aarhus Universitet
o Aalborg Universitet
Diplomingeniøruddannelser inden for elektrisk energiteknologi udbudt af:
o Syddansk Universitet
o Danmarks Tekniske Universitet
o Aarhus Universitet
Derudover vil der være en række andre bacheloruddannelser, der vil kunne
få adgang til uddannelsen efter en individuel vurdering.

Ministeriet bemærker hertil, at det af hensyn til de studerendes retssikkerhed
tydeligt skal fremgå af uddannelsens studieordning samt universitetets hjemmeside, såfremt der er andre uddannelser end de ovenfor nævnte, der anses
som adgangsgivende til uddannelsen.
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Herudover skal den studerende have sproglige færdigheder i engelsk svarende
til gymnasialt B-niveau.

Med venlig hilsen
Jørgen Prosper Sørensen
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Nr. D1 - Dublering – prækvalifikation
Status på ansøgningen: Godkendelse
(efterår 2017)
Ansøger og udbudssted:
Syddansk Universitetet, Campus Sønderborg
Uddannelsestype:

Kandidatuddannelse

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

Elektronik

Sprog:

Engelsk

Link til ansøgning på
http://pkf.ufm.dk:
Link - UddannelsesGuiden:

http://pkf.ufm.dk/flows/3704d145882a4305254cb3e2d1292ef3

Om uddannelsen: indhold
og erhvervssigte
Beskrivelse af uddannelsen, herunder erhvervssigte

- Civilingeniør, cand.polyt. i elektronik
- Master of Science in Engineering (Electronics)
Teknisk videnskab
Antal ECTS:

Genansøgning
(J/N):
120 ECTS

N

https://www.ug.dk/uddannelser/universitetsuddannelser/kandidatuddannelse
r/tekniskvidenskabeligekandidatuddannelser/civilingenioeruddannelser/elekt
ronik
Beskrivelse af den nye uddannelse, dens konstituerende
elementer/struktur, erhvervssigte, adgangskrav, udbud og optag
Den foreslåede uddannelse er en dublering af SDU’s eksisterende engelsksprogede civilingeniør kandidatuddannelse i elektronik, som i dag udbydes i
Odense.
Uddannelsen kvalificerer ifølge SDU til udvikling af effektelektroniske løsninger under anvendelse af de nyeste teknologier og metoder – f.eks. konvertering i energisystemer (solceller og vindmøller), el-køretøjer, el-færger m.m.
samt til udvikling af de tilhørende intelligente teknologier til styring, regulering og datakommunikation.
Erhvervssigte:
At kandidaten kan varetage udviklings- og forskningsopgaver i virksomheder, der udvikler systemer såvel som komponenter, til elektriske anlæg og
produkter – herunder elektrisk drevne køretøjer, konvertering af energi fra
vindmøller og solceller.
Struktur
Én del omhandlende effektelektronik med særligt fokus på elektrisk konvertering og reguleringsteknik.
Én del med særligt fokus på intelligent (indlejret) elektronik – både software og hardware samt kommunikation.
Én del omhandlende kandidatspecialet, projekter, virksomhedsforløb og
valgfag.

RUVU’s vurdering på møde
d. 15. november 2017:

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i bekendtgørelse nr. 852 af 3. juli 2015, bilag 4.
RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at uddannelsen søges på baggrund
af en fin behovsanalyse, der omfatter områdets interessenter som samstemmende peger på, at der er et stort behov for dimittender i området med
den ønskede profil i elektronik.
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Det vurderes endvidere, at uddannelsen ikke vil medføre væsentlige forringelser for eksisterende uddannelser.
RUVU anerkender endvidere, at regionens aktører, såvel offentlige som private, er gået sammen om en stor satsning for at tiltrække uddannelser og studerende til Center for Industriel Elektronik på Campus Sønderborg, og at
satsningen inkluderer privat medfinansiering.
Endvidere bemærker RUVU, at det er positivt, at uddannelsen er med til at
understøtte regeringens målsætning om at styrke væksten gennem grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark.
Det noteres, at der er tale om en engelsksproget kandidatuddannelse, hvilket
i det konkrete tilfælde i Sønderborg kan forekomme relevant.
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