
Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation  

– møde den 22. oktober kl. 15.30-16.50 

Mødelokale CS-4.17 

Mødeleder: JLS 

Mødesekretær: SHN 

Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne Rasmussen (Lederne), Rasmus Helner (Sitel/DE), Signe Nørholm Just 

(CBS) Mads Christian Nielsen (Stud. Diplom i Ledelse, Novo Nordisk), Anja Hein Johansen (Stud. AU i Ledelse), Signe Hjort Nielsen (cph) 

Fraværende: Ole Larsen (DEA), Irina Frost (HK) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat 

2. Fokusområder og L&K profil 

3. Orientering: 

 Den aktuelle situation 

 MTU 

 Organisation 

 Teams og arbejdsplaner 

4. Ny studieordning i Diplom i Ledelse og AU i ledelse 

5. Lancering af Merkantil Diplom i Kommunikation 

6. Kompetencegivende kurser og projekter med Blended Learning 

7. Kompetencefonde og samarbejdsmuligheder 

 Hvad sker der af uddannelsesmæssig betydning i organisationerne, som L&K skal agere på? 

8. Videnssløjfen og sikring af uddannelsernes videngrundlag 

9. Salgsfokus 

 Arrangementer i november 



 Den internationale uge 

 Øvrige events i 2016 

10. Videnscenter om international projektledelse 

11. Møde i december og i 2016 

 

 

 

Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

1. 2 4 Velkomst 

Godkendelse af referat fra 10. juni 

Agenda for mødet 22.10  

 B  Godkendt 

2. 3 26 Målbare fokusområder og fastlægge L&K profil Strategi - 
udarbejdet 
som fyrtårn 
Jørgen 

Mindmap 
Anja 

B  Budskabet er ikke unikt for Cph, men gør det noget? 

Cph kan skille sig ud ved hjælp af business pædagogik. 

Ændring formuleringen på venstre side af fyrtårnet 

3. 4 4 Den aktuelle situation, MTU, organisation, 
teams og arbejdsplaner 

 

Oversigt 
Jørgen 

O  Intet at berette 

4. 5 4 Ny studieordning for diplom i ledelse 

Ny studieordning for AU i ledelse, opstart 

Oplæg  

Jens 

O  Den nye studieordning for Diplom i Ledelse er blevet kønsløs 
og stadig mest rettet imod den offentlige sektor, men på 
samme tid giver det, at den er kønsløs, også mere frihed til at 
'lege' lidt med den. 

Der fokuseres på VIDEN og KUNNEN, men hvad med VILJEN? 

5. 6 2 Lancering af Merkantil Diplom i 
Kommunikation  

Oplæg 

Jørgen  

O  Intet at berette 



Punkt Minutter EMNE/kort formål eller begrundelse Beslutningsgrund
lag/-oplæg 

B/ O ANSVAR DEADLINE/beslutning 

6.  6 Kompetencegivende kurser, moppedrengen, 

36 mdr. plan, udbud 2016 og projekter med 
Blended Learning 

 O  Cphbusiness skal blive bedre til at fortælle, om de ting vi har 

7.  15 Kompetencefonde og samarbejdsmuligheder 

Hvad sker der af uddannelsesmæssig 
betydning i organisationerne L&K skal agere på 

 B  Besparelser kommer til at påvirke sektoren og Cphbusiness en 
del, fordi vi er en driftsorganisation. Man skal sælge mange 
ledelseskurser, hvis man skal dække de besparelser på 2 % 
om året.  

Cphbusiness skal holde øje med gratismarkedet 

Tænk på en lederuddannelser, som rækker længere ind hos 
aftagervirksomhederne, end den leder som går på 
uddannelsen? 

Fokus på det konkrete, der kommer ud af udvalgsmøder. 

Udvalget bør tage fat i relevansen af det, vi laver. Får 
virksomhederne det ud af det, som vi reklamerer med? 

Underviser vi i det rigtige? Gør vi det godt nok? 

8.  8 Videnssløjfen og sikring af uddannelsernes 

videngrundlag 

Oplæg 

Jørgen 

B  Cphbusiness skal være som Metropol i niveau.  

Der er meget lokal fortolkning om, hvorvidt 
erhvervsakademier skal uddanne Phd’er 

 

9.  5 Salgsfokus, arrangementer i november, den 
internationale uge og øvrige events i 2016 

 O  Intet at berette 

10.  5 Videncenter om international projektledelse Oplæg  

Jens 

B  Skal på dagsordenen til næste møde 

11.  1 Næste møde i december   B  Næste møde bliver den 7/12 2015, kl. 15.30 

 

 


