
Uddannelser ved SDU Sønderborg
Alle uddannelser ved Mads Clausen Instituttet bliver undervist 
på engelsk. Alle dimittender på uddannelserne har grundlæg-
gende færdigheder inden for ingeniørvidenskab, inklusive 
matematik, fysik, materialer og indlejret software. 

Kontakt:  Projektleder Jesper Puggaard de Oliveira Hansen 
 jesper@mci.sdu.dk  ·  T 6550 9396 

For civilingeniører i Innovation and Business gælder,   
at de kan

 - stå i spidsen for kreativitets- og innovationsprocesser   
 såsom idégenerering, evaluering, udvælgelse og realisering 
 af produkt- og forretningsidéer.
 - danne bro mellem ingeniørfeltet og forretningsudvikling,  

 da de har ingeniørkompetencer indenfor mekanik,  
 elektronik og mekatronik.
 - lede projekter, udvikle produkter og realisere forretnings-  

 koncepter.

Civilingeniør i Innovation & Business

For civilingeniører i Electronics gælder, at de har

 - stærkt kendskab til fremtidens bæredygtige energiløs- 
 ninger, fordi de har en dyb indsigt i de nyeste elektroniske   
 systemer, effektelektronik og indlejrede systemer. 
 - evnerne til at udvikle og designe moderne produkter, der   

 kombinerer analoge og digitale kredsløb, fx droner, biler 
 og industrirobotter.
 - stort kendskab til samspillet mellem effektelektronik og   

 indlejrede systemer til udvikling af moderne produkter 
 og tjenesteydelser.

Civilingeniør i Electronics

For civilingeniører i Mechatronics gælder, at de kan

 - designe mekaniske konstruktioner og elektroniske   
 kredsløb og udvikle software til intelligente produkter. 
 - udføre, deltage i og lede udviklingen af mekatroniske  

 produkter som fx biler, køleskabe og industrirobotter. 
 - bruge deres ekspertviden i enten mekanik, elektronik,   

 indlejrede systemer og termiske systemer til at udvikle   
 fremtidens produkter.

Civilingeniør i Mechatronics
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Sønderjylland 
- stedet, hvor dygtige ingeniører trives

Erhvervslivet har brug for tekniske kompetencer. Sammen skal 
vi tiltrække ingeniørstuderende og fastholde de dygtige dimit-
tender. Konkurrencen om at være den foretrukne uddannel-
sesby er hård og virksomhedernes kamp om at ansætte dygtige 
ingeniører tilsvarende.

Med første-job-garanti-ordningen kan landsdelen tilbyde 
noget, som andre ikke kan.

Vi har derfor brug for også din underskrift.


