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Dagsorden: 

1. Velkommen/Kirsten Ringgaard (KRI) 

2. Rammen for uddannelsesudvalgets opgaver/KRI 

3. Præsentation af udvalgets medlemmer/alle 

4. Introduktion til Cphbusiness og området Innovation & Entreprenørskab/KRI 

a. Professionsbachelor i Innovation og entreprenørskab /Ingerlise Stendevad 

b. Inkubatorer og udvikling af et entreprenielt miljø/Anne Gerd Sindballe 

5. Temaer for udvalgets arbejde 

6. Konstituering og Aktiviteter/møder i 2015 

a. Studietur, formand, supplering af udvalg, 

Referat 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Ansvarlig 

Deadlines 

1. og 2. 

Velkommen samt rammen 
for uddannelsesudvalgets 
opgaver /Kirsten Ringgaard 
(KRI) 

Kort introduktion til området og opgaverne, som det 
fremgør af vedhæftede præsentation 

 

3.  
Præsentation af udvalgets 
medlemmer 

Medlemmerne præsenterede sig kort med de kompetencer, 
der var relevant for udvalgt. 

 

4.  
Introduktion til Cphbusiness 
og området Innovation & 

Entreprenørskab/KRI 

1. PBA i Innovation og 
entreprenørskab 
/Ingerlise Stendevad 

2. Inkubatorer og det 
entreprenielle miljø 

/Anne Gerd Sindballe 

Kirsten introducerede Området yderligere. Herunder, at 
udvalgets opgaver vedrørte: 
 

 Fuldtids og deltidsuddannelser med I&E som kerne 
 Fuldtids og deltidsuddannelser, som har fokus på at 

udvikle de studerendes  entreprenielle kompetencer 
med fokus på NYT, NYTTIGT og NYTTIGGJORT. 

 Udviklingsprojekter indenfor området, som 
understøtter ovenstående. 

 Skabelse af et iværksættermiljø, der spiller sammen 
med alle uddannelser. 

 

 



 Ingerlise og Anne Gerd introducerede kort 

Professionsbacheloruddannelsen I&E samt vores nuværende 
iværksættermiljø 
 

Se i øvrigt Power point præsentationen og den vedhæftede 
studieordning for PBA I & E. 

5.  
Temaer for udvalgets 
arbejde 

Undervejs i løbet af eftermiddagen og præsentationerne 
blev en række væsentlige temaer berørt. Vi aftalte, at vi 
skulle afstemme den samlede liste og bruge disse temaer 
som udgangspunkt for planlægning af udvalgets arbejde 

med at udfordre relevans og kvalitet på området. Følgende 
tema, blev nemt som relevante: 
 
1. Udvikling af undervisnings- og læringsformer, der 

sætter fokus på udvikling af entreprenielle 
kompetencer: 
 På grunduddannelserne, der danner grundlag for 

PBA i Innovation og Entreprenørskab 

 På Professionsbachelor i Innovation og 
Entreprenørskab  

2. Rekruttering til PBA i Innovation og entreprenørskab og 
til vores iværksættermiljø. 
 Hvad skal der til for at sikre en bredere rekruttering 

og profilering med heblik på, at tiltrække de 
”rigtigte” studerende. 

3. Fokus på studieordning på PBA I&E – hvordan kan vi 
endnu bedre udvikle entreprenielle kompetencer.  

 Hvordan får vi sat motivationen og passionen i 
spil – også i forhold til grunduddannelserne 

4. Hvordan kan vi bygge ovenpå de entreprenielle 

aktiviteter, der arbejdes med i fx gymnasier – men 
måske også folkeskoler. 

5. Sparring på udviklingsprojekter. 
6. Evt. 

 

På næste møde prioriterer vi temaerne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste møde 

6. 
Konstituering og aktiviteter 
 

 Valg af formand 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Møder 2015 

 

 
 
 

 Studietur 

Valg af formand. 

I henhold til forretningsorden, skal der vælges en formand, 
der er ekstern i forhold til Cphbusiness. Kirsten pointerede, 
at formandens rolle i høj grad er, at være med til at sætte 
rammen for udvalgets arbejde, mens Cphbusiness nok skal 

tage sig af sekretærarbejde etc. 

Vi aftalte at formanden først vælges på næste møde. 
Udvalgets medlemmer opfordres til at overveje deres evt. 
kandidatur – og gerne at tale sammen om relevante 
kandidater. Spørgsmål adresseres til Kirsten 

Møder 2015 

Vi planlægger indtil videre med 3 møder i 2015.  

6. maj, 26. august, 4. november – alle dage kl. 15.00. 

 

Studietur 

Cphbusiness har søgt og fået midler til en studietur for 
udvalget. Se vedhæftede oplæg til studieturen. 

På den korte tid, der var til rådighed til emnet, var 
indtrykket positivt. Vi aftalte, at der blev foreslået 2-3 

Næste møde 

 

 

 

 

Alle – inden 
næste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidspunkter – og at vi herefter valgte det tidpunkt, der 

passede de fleste:  

Forslag  

 1.-3 juni,  

 30.september – 2. oktober  

 5.-7. oktober 

Alle opfordrede til at melde tilbage til Kirsten med evt. 
relevante kontakter i Munchen-området. Mikkel havde en 
kontakt til Technische Universität. 

Vi har måske et alternativ i Milano-området, som kan 
bruges som back-up. Vi hører derfor gerne fra jer, hvis 

nogle af jer har relevante kontakter i det område. 

Tilbagemelding til Kirsten senest den 3. februar mht. hvilke 
datoer, der passer bedst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle – 
senest den 
3. februar. 

 

 

6.  
Evt. 

  

 


