
Uddannelsesudvalgsmøde 6. maj 2015, mødereferat 

Dato: 29. maj. 2015 

Referent: Kirsten Ringgaard 

Deltagere: Alexander Ulrich, Marianne Rasmussen, Jacques van Wonterghem, Ingerlise 

Stendevad, Anne Gerd Sindballe, Jannik Lindenstrøm, Cecilie Haurits Nielsen, Kirsten 

Ringgaard 

Afbud: Mikkel Trym, Daniel Hjorth, Christian Vintergaard, Nicolai Seest, 

Dagsorden: 

1. Valg af formand  
a. Alexander Ulrich, DI stiller op 
2. Opfølgning på kvalitet 

a. Ennova, undervisningsevaluering. v/Kirsten m.fl. 

3. Optag 
a. Sidst nyt fra ’Frontlinjen’ v/studerende  
b. Rekruttering til PBA i Innovation og entreprenørskab og til vores iværksættermiljø. 
c. Hvordan kan vi bygge ovenpå de entreprenielle aktiviteter, der arbejdes med i fx 

gymnasier – men måske også folkeskoler. Diskussion v/alle 
d. Udbud og efterspørgsel på efter- og videreuddannelse 

4. Studierejsen 
 

5. Udvidelse af udvalget?  
 

6. Eventuelt 

Referat 

Punkt fra 
dagsorden 

Beslutninger + opfordringer Ansvarlig 

1.  Valg af 
formand Alexander introducerede kort sin kandidatur. Han blev efterfølgende 

valgt uden modkandidat. 

Formanden er efterfølgende ansvarlig for dagsordenen i samarbejdet 
med udvalgets sekretær (Kirsten). 

 

2. Opfølgning på 
kvalitet 

Kirsten introducerede hovedresultaterne fra 
studentertilfredshedsundersøgelsen, som blev udsendt forud for mødet.  

Vi diskuterede kort den lave svarprocent. Studerende og undervisere 
forklarede enslydende, at udfordringer simpelthen var at få udfyldt 
skemaet. Vi har besluttet næste år, at øremærke tid til at gennemføre 
evalueringen som en del af undervisningen.  

Vi har i Cphbusiness dog vurderet at hovedresultaterne af 

undersøgelsen svarer meget godt til resultatet af den kvalitative dialog, 

der efterfølgende har været mellem undervisere og studerende. 
Væsentlige konklusioner var: 

- De studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet var høj og 
kraftigt stigende fra året før. Dette vurderes til at være et 
resultat af en ny og bedre studieordning, en tydelig 
strukturering af læringsmoduler og en forbedret mangfoldig 
lærerstab. 

 



- De studerendes studieintensitet (arbejdsindsats) er stadig ikke 

tilstrækkelig – og der arbejdes intensivt med det i det 
kommende studieår. 

Der er i april gennemført en mere kvalitativ vurdering af 

læringsforløbene. Denne evaluering giver et mere nuanceret billede af 
godt og mindre godt på uddannelsen. Der er derfor umiddelbart 
identificeret indsatsområder indenfor: 

- Løbende og kontinuerlig forventningsafstemning og 
kommunikation med de studerende mht deres egen rolle i 
læringsprocessen 

- Afstemning blandt underviserne i forhold til tydelig struktur på 

rammerne for forløbene. 

- Videre udvikling af valgforløb og studietursforløb. 

De studerende (Jannik og Cecilie) bidrog meget til en dialog og 
kvalificering af ovennævnte. 

3. Optag 

 

 

Baggrunden for punktet var at diskutere og kvalificere udfordringerne 
omkring et bredere optag. 

 
Punktet blev indledet af Cecilie og Jannik, som havde reflekteret over 
udfordringer og muligheder i relation til et bredere optag. Deres 
refleksioner var: 
 
Forskellighed 

- De studerende er pt. for ens. Opgaver, produkter og ideer ligner 
hinanden for meget 

- Det har tilsyneladende været svært for de, der var anderledes, at 
passe ind. Fx er en fysioterapeut hold op. 

- Det er vigtigt med forskelligheden. Det er hele fundamentet for 
innovation. Dog kan forskelligheden stå uden den 

faglig/professionelle viden (se nedenfor) 
- Vi skal udnytte de muligheder vi har intern for at bredere optag. Fx 

laboranter og datamatikere. Det er oplagt, at starte med 

datamatikere og undersøge nærmere, hvad der skal til for at gøre 
studiet attraktivt for dem. 

 
I forlængelse af Cecilie og Janniks indlæg blev der diskuteret meget. Og 

vi kom frem til følgende opmærksomhedspunkter, som Ingerlise, Anne 
Gerd og Kirsten inddrager i det kommende års arbejde: 
 
Udfordringer mht. faglighed, når der er stor forskellighed. 
- Hvad er uddannelsens faglighed (i høj grad en procesfaglighed) 

o Det skal kommunikeres klart 
- Hvordan kan de studerende arbejder videre med deres 

grundfaglighed i forbindelse med studiet. Fx: 
o Netværk – intern og ekstern – fx på tværs af 

uddannelser  
o Moocs (Massive open online courses) 

- Hvordan styrker vi start-ups? 
o Lettilgængelige info om det ”lavpraktiske” evt. i 

samarbejde med væksthusene erhvervs service. 
 

Optag: 
Generelt blev det problematiseret, at Cphbusiness optag ikke har 
tilstrækkelig bredde og forskelligartethed. Følgende forslag til en 
forbedring her: 

- Styrkelse i den interne markedsføring overfor laboranter, 

miljøteknologer og IT studerende 
- Fokusgruppe interview med studerende med ”anderledes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten 
inddrages i 
planlæg-
ning af 

2015-2016 



baggrund, for at skabe mere viden om hvad der skal til, for at 

tiltrække disse. 
- Fokus på ekstern branding. 

 

 
Udbud og efterspørgsel på efter- og videreuddannelse 
Udbud og efterspørgsel på efter- og videreuddannelse er pt. meget 
tyndt, idet Cphbusiness ikke tidligere har haft fokus på dette. Fra 
efterår 2015 udbyder vi kurser i iværksætteri og innovationsledelse. 
 
Udvikling fremadrettet: 

For at komme mere i dybden med muligheder for at styrke udviklingen 
af entreprenante kompetencer og dermed udvikling af værdiskabende 
start-ups eller værdiskabende aktiviteter i eksisterende virksomheder, 
blev vi enige om, at det ville bidrage med konkrete oplæg på hvert 
møde. Se forslag nedenfor i forbindelse med mødeplanen. 
 

4. Studierejsen 
 

Kirsten har været i dialog med innovationscentret i München, som 

meget gerne vil være med til at skabe et godt program. De havde 2 
input til timing af vores tur: 
 

- Studieturen er sammenfaldene med oktoberfest (giver nogle 
praktisk/logistiske udfordringer) 

- Innovationscentret er sammen med DEA ved at planlægge en 
studietur for erhvervsakademier og progressionshøjskoler. 
Denne tur planlægges til ultimo oktober/primo november. 

 
Efter en kort dialog blev vi enige om, at det gav mest mening, at vi 
hægtede os på den fælles tur. Kirsten vender tilbage med den endelige 
dato. Lige nu er følgende uger i spil: 43, 45, 46, 48 – med størst 

sandsynlighed for uge 45 eller 46.  

Kirsten 

Tilbagemel
ding fra 
München 
medio juni. 

5. Udvidelse af 
udvalget?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi drøftede kort udvidelse af udvalget. Der var enighed om, at der var 
behov for inkludering af 1-2 relevante virksomheder. Følgende blev 
foreslået: 

- Microsoft, Anette Nørgaard (Kirsten eller Alexander kontakter) 

- xx – Jacques ville undersøge andre muligheder? 

- Hvis andre har relevante emner, så tag fat i Kirsten. 

Kirsten, 
Alexander, 
Jacques 

Inden 
næste 

møde 

 

6.  
Eventuelt På grund af den ændrede studietur ændrer vi lidt på mødeplanen så de 

kommende møder bliver: 

- 16. september 2015 (i stedet for den 26. august): 

- Emne: Udvikling af entreprenante kompetencer – håndtering af 
forskellighed. Oplæg ved enten ét af udvalgets medlemmer eller 
ekstern samt input vedr. udviklingsprojekt i Cphbusiness.  

- Studietur – ultimo oktober 

- 19. november 2015 (i stedet for 4. november) 

- Emne: Styrkelse af værdiskabelse gennem samarbejder på 
tværs af uddannelsesinstitutioner, organisationer og 
virksomheder. Hvordan? Oplæg ved enten ét af udvalgets 
medlemmer eller ekstern. 

- 16. marts 2016. Emne senere 

- 18. maj 2016. Emne senere. 

Kirsten 
indkalder 

alle datoer 
Primo juni 

 


