
 

Referat af møde i Uddannelsesudvalget Markedsføring og Salg den 12. maj. 2015 KL 14. Nansensgade 19 

Afbud fra Claus Agø og Søren Vammen  (Michael Krag Svendsen) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Velkomst til nye medlemmer 

3. Godkendelse af referat 

4. Konstituering af udvalget – Vi skal have valgt formand – næstformand 

5. Tematisering af udvalgets møder – se bilag v./Susanne Rievers 

Iflg. årshjul: 

6. Status på kvote 2-ansøgninger v./Susanne Rievers 

7. Opfølgning på kvalitet - Ennova, undervisningsevaluering v./Susanne Rievers 

8. Profilering af uddannelserne – nye trends v./alle 

9. Efterspørgsel på dimittender og Aftagertilfredshed.  Idegenerering v. alle 

10. Evt. 

 

Ad 1 

Godkendt 

Ad 2 

Udvalget foretog en præsentationsrunde.  

Ad 3 

Referat blev godkendt 

Ad 4 

Morten Schmidt blev valgt som formand og Thor Palmhøj som næstformand. SUR er sekretær for udvalget. 

Ad 5 

Årshjul blev godkendt, men der blev udtrykt  ønske om, at udvalget ligeledes fik et oplæg på de kommende 

møder for at skabe større gennemsigtighed fra 

- En virksomhed, som har haft en praktikant. Hvilke kompetencer havde praktikanten og ønsker til 

fremtidige kompetencer 

- En virksomhed, som ikke har haft en praktikant eller dimittend ansat 

- En dimittend med dialog kompetencer  

 

Ad 6 

Der udspandt sig en konstruktiv dialog om det internationale optag.  Udvalgets eksterne medlemmer 

spurgte ind til, hvorfor ikke flere danske studerende valgte den internationale linjer på 



markedsføringsøkonomen og PBA i international Handel.  Snakken gik også på, hvorfor ikke flere 

studerende valgte enten at læse et semester i udlandet på DKs store eksportmarkeder eller tage et 

praktikophold for en virksomhed på de store eksportmarkeder 

(TILFØJELSEN: SUR har efterfølgende haft møde med det internationale kontor, hvor man har overvejelser 

om at profilere Tyskland som et meget relevant land, hvor man kan have studieophold eller praktikophold – 

studier i Berlin er dog blevet en meget attraktiv destination for danske studerende)  

Udvalget pegede på, at internationale kompetencer var efterspurgte hos aftagervirksomheder både med 

hensyn til sproglige kompetencer og til dimittenders internationale mindset.  

Der blev ligeledes spurgt ind til, hvor mange af de internationale studerende, som får arbejde i DK efter 

endt studie. 

(TILFØJELSE: SUR har efterfølgende modetaget følgende dimittendundersøgelse for internationale 

dimittender (population er 188 i perioden mellem 2011-14, men gælder ikke kun uddannelser fra området 

markedsføring og salg, idet undersøgelsen også inkluderer Multimedie og Sportsmanagement dimittender)

 

  

AP = 2 årig  markedsføringsøkonom og 

Multimediedesign 

PBA i sportsmanagement og  PBA 

international handel 



Det er karakteristisk, at de studerende læser videre fra AP niveau (gælder også danske dimittender). 

Arbejdsløsheden for PBAerne er delvist bestemt af retningen (forskel mellem sport og international handel) 

 

Uændret ansøgerfelt til uddannelsernes kvote 2 for efterår 2015 

Ad 7-8-9 

Udgik som selvstændige punkter og genoptages på det kommende møde. 

Der var der en klar enighed i udvalget om: 

- Manglende transparens i uddannelsessystemet. Det er meget svært for aftagervirksomheder (og 

potentielle ansøgere) at opnå en indsigt i de forskellige uddannelser/uddannelsessystemer. 

- Manglende profilering af både erhvervsakademierne generelt og Cphbusiness i forhold til  

o Medarbejdere 

o Studerende både nuværende og potentielle 

o Virksomheder 

- Manglende synlighed af sektoren i forhold til aftagerne 

- Manglende stolthed blandt både studerende og medarbejdere for at kunne profilere 

uddannelserne fra erhvervsakademierne. 

- Manglende synlighed blandt studerende af de internationale muligheder for at læse videre og være 

i praktik i eksport-relevante lande 

 

Ad 10 

Ingen punkter her 

 

SUR takkede for én inspirerende eftermiddag 

 

Ref.SUR 14. maj 2015 

 


