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Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ Beslutning 

1. Kort nyt fra formand 

og sekretær 

a. Velkommen til 

Anette 

Nørgård, 

Microsoft 

b. Status 

professionsbac

helor I&E – 

evaluering 

c. Studietur 

Evalueringen: der er 

behov for dialog om de 

danske studerende.  

 

Alternativ til studieturen: 

muligheder i Danmark, fx 

Aalborg universitet 

 

Hög skola-Sverige 

 

 

 

Studieturen er droppet.  

 

Vi må gerne tænke højt til 

loftet i forsøget på at finde et 

alternativ til studieturen.  

 

Ideen om en studietur lukkes 

på nuværende tidspunkt. Det 

tages op igen på næste møde. 

På næste møde skal der være 

et oplæg om formålet, 

fokusområder og hvad der skal 

komme ud af studieturen.  

2. Studieordning PBA 

Innovation og 

Entreprenørskab  

a. Hvordan kan vi 

endnu bedre 

udvikle 

entreprenielle 

kompetencer, 

som 

forudsætning 

for succes med 

entreprenørska

b og 

intraprenørska

b 

b. Oplæg fra 

Kirsten 

Ringgaard.  

c. Diskussion og 

input til 

studieordninge

Vi skal nurse det, at de 

studerende udvikler sig 

diverst, men samtidig 

bruger hinandens 

forskellige 

forudsætninger under 

uddannelsen.  

 

Semestrene kan 

gentænkes: fagemner, de 

studerende vælger en 

linje.  

 

Uddannelsen skal gøres 

skarpere i forhold til, at 

det er en mangfoldig 

uddannelse, men der bør 

være en baseline/ et 

fælles begreb for 

uddannelsen.  

 

Man kan gøre 

studieordningen mere 

praksisorienteret – 

Der skal mere fokus på det 

faglige – i dybden med de 

studerendes forskellige 

fagligheder.  

De studerende skal kunne se 

den styrke, de kan bidrage 

med i et team af forskellige 

fagligheder.  

 

Der skal være en lem åben, for 

at de studerende ikke fra 

begyndelsen ved, hvad de vil 

bruge uddannelsen til.  

 

Der skal være mere fokus på 

mellemmarkedet, fremfor de 

helt store organisationer som 

fx LEGO  

 



n metodebrug.  

 

Cecilie: nogle af de 

modeller, der 

præsenteres på 

uddannelsen er kun 

brugbare på store 

organisationer. Der gives 

gode værktøjer, men hun 

mangler nogle, som i 

højere grad ses i 

virkeligheden. 

 

Holdene kan tones:  

Hold efter interesse. 

Problematik: ikke alle 

studerende kender sin 

interesse fra 

begyndelsen.  

 

Små virksomheder 

skal i fokus 

For at opdyrke det 

entreprenante.  

 

Mere vægt på 

markedet i uddannelsen 

fx i samarbejde med 

andre nationaliteter.  

Uddannelsen kan løftes 

op på et internationalt 

niveau. 

 

De færdiguddannede 

skal have en 

tidssvarende identitet: 

Det skal vi præcisere.  

 

Vi skal rumme de 

studerede, som kun tager 

uddannelsen for at få 

hjælp til at starte egen 

virksomhed og dem, som 

gerne vil lære om 

organisationsteori osv. og 

ønsker ansættelse i en 

etableret virksomhed.  

 

Brug af flere eksempler 

på mellemstore 

virksomheder/ Cases, 

de studerende kan 

arbejde med i forhold til 

vækststrategier.  



3. Beskæftigelse efter 

uddannelsen 

a. Hvordan kan vi 

sætte fokus på, 

hvordan 

dimittender fra 

uddannelsen 

kan bidrage 

med deres 

kompetencer i 

SMV 

virksomheder 

b. Oplæg fra 

Alexander 

Ulrich (se 

vedhæftede) 

DI: en mindre 

virksomhed (især handel 

og transport mv.) har 

mindre end 100 ansatte. 

  

Vækst: 

 Det er vækst, der 

efterspørges på 

markedet- ergo er 

Vækst væsentligt 

som fag.  

 

 Implementering af 

en Vækststrategi 

er udfordrende i 

virksomhederne.  

 

Væsentlige 

kompetencer: 

 De studerende 

skal være i stand 

til at være 

Ejerlederen på 

mellemniveau.  

 

 De skal forstå 

virksomheden 

dynamik og kunne 

oversætte for en 

virksomheds 

medarbejdere, 

hvad det er, der 

sker i praksis.  

 

Uddannelsen må ikke 

akademiseres i 

studieordningen 

 det ligger langt fra 

SMV’ernes 

interesser. De 

studerende skal 

dog stadig være 

gode til at forstå 

og analysere.  

 

 Særligt i 

oversættelsen af 

studieordningen, 

er det vigtigt, at 

den ikke 

akademiseres.  

 

Vi skal åbne døren for at 

møde de studerende, der 

hvor de er og i højere 

Vi har en vigtig opgave i 

forbindelse med de 

studerendes dannelse. De 

skal lære teknikken og stille 

læringsmål for sig selv. De skal 

selv (prøve at) definere 

rammerne for deres læring.  

 



grad tage imod det, de 

studerende har at tilbyde.  

 

Fremtiden: 

virksomhederne har 

behov for en 

salgsafdeling - teknisk 

salg. 
4. Praktik i egen 

virksomhed 

a. Oplæg til 

rammesætning 

af praktik i 

egen 

virksomhed på 

erhvervs-

akademiuddan

nelserne for at 

styrke de 

studerendes 

entreprenielle 

kompetencer, 

skabe værdi 

hos 

aftagervirksom

heder og 

kvalificere 

optaget til PBA 

i Innovation og 

Entreprenørska

b 

b. Oplæg fra 

Kirsten 

Ringgaard.  

c. Diskussion og 

input 

God ide, som kan 

differentiere de 

studerende.  

 

At de studerende skal 

registrere deres egen 

virksomhed, er en mindre 

god ide- binder de 

studerende. 

 

Et panel af praktikere 

fra det virkelige liv kan 

inviteres til eksamenerne 

og være med til at 

kvalificere de 

studerendes ideer.  

Inddrag repræsentanter 

fra den virkelige verden 

til eksamen eller som 

mentor.  

 

Kravene til praktik i egen 

virksomhed 

dokumenteres via 

logbøger.  

 

Karakter på de 

studerendes refleksioner 

over praktikken: 

 Hvordan tildeler 

man en refleksion 

en karakter?  

 

Det kan/skal vurderes:  

 Hvordan har den 

studerende skabt 

værdi for 

virksomheden 

med den 

uddannelse 

han/hun har 

kontra, hvis 

han/hun havde 

taget en anden 

uddannelse. 

 

Studerende skal ikke 

Muligheden for praktik i egen 

virksomhed skal 

kommunikeres bedre til de 

studerende.  

 

Der skal være ensartet og bred 

kommunikation om praktik i 

egen virksomhed (på alle 

andre uddannelser end 

Innovation og 

Entreprenørskab).  

 
 



 

bedømmes, på hvad 

eksaminator eller censor 

synes om ideen.  

 

Underviser skal tænke 

entreprenørdelen 

(vækstpotentialet, 

metoder, teori, analyse 

m.m.) med ind i 

bedømmelsen.  

 

Underviser skal vurdere, 

hvad den studerende har 

lært samt i hvilken grad 

og hvordan han/hun 

bruger sine kompetencer. 
Evt.    


