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 Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkomst til nye medlemmer 

3. Godkendelse af referat 

4. Fra sidst: Opfølgning på kvalitet - Ennova, undervisningsevaluering v./Susanne Rievers 

5. Fra sidst: Profilering af uddannelserne – nye trends v./alle 

6. Fra sidst: Efterspørgsel på dimittender og Aftagertilfredshed.  Idegenerering v. alle 

7. Sommeroptag 2015 v./SUR 

8. Udvikling i erhvervene v./alle 

9. Praktikpladser i regionen v./ SUR 

a. Afventer svar fra virksomheder om deltagelse i udvalgets møde 

10. Evt. 

 

Ad 1 

Dagsorden blev godkendt 

Ad 2 

Velkommen til Claus Agø fra HK og Morten Andersen fra Hays Rekruttering 

Ad 3 

Referatet fra maj 2015 blev godkendt 

Ad 4 

SUR præsenterede rammerne for benchmark-undersøgelsen og de seneste resultater. Resultaterne er 

middelmådige, men der er sket pointfremskrift på de fleste uddannelser og på de forskellige dimensioner i 

undersøgelsen. 

Handlingsplanerne blev ligeledes præsenteret. Der blev pointeret fra udvalgets side, at den manglende 

kvalitetsopfattelse kunne hænge sammen med den manglende profilering af uddannelserne og 

erhvervsakademierne. Det er nødvendigt med en forståelse blandt de studerende, hvilke kompetencer, der 

er påkrævede i deres fremtidige job, og hvilke jobs/erhverv uddannelserne retter sig imod. 

 

Ad 5 

SUR præsenterede nøgleordene for profileringen af uddannelserne for området: handlekraft og 

praksisnærhed. Udvalget pegede på, at det var en relevant måde at differentiere sig fra CBS.  



Der udspandt sig en længere snak om relevante kompetencer. Det blev peget på, at faglige kompetencer 

måske burde have mindre fokus end personlige kompetencer eller rettere mindset. Det var nødvendigt 

med dimittender, som var omstillingsparate, robuste og som kunne agere operationelt og internationalt.  

Story Telling bør være, at Cphbusiness via den anvendte pædagogik og didaktik, herunder nærhed, skaber 

dimittender, der både kan og vil arbejde med ovenstående. Storytellingen og profileringen bør tage 

udgangspunkt i virksomheder, der har ansat dimittender. 

 

En revision af PBA- studieordningen er igangsat. Uddannelsesudvalget påpegede, at man bør fastholde en 

profil med salg på B2B markedet for denne uddannelse.  Der er her der er fremtidige 

beskæftigelsesmuligheder. 

 

Der skal indhentes lønstatistik for vores erhvervsakademi og professionsbachelor-uddannede.  

De øvrige punkter på dagsorden blev udsat, da debatten gjorde, at der ikke var tid til disse. Det blev 

besluttet, at et tema for diskussion på næste uddannelsesudvalg skulle være fremtidige 

kompetenceprofiler. 

 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Rievers 

Tlf. 24 29 33 17 


