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Punkt fra 

dagsorden 

Diskussion/ Dialog Konklusion/ Beslutning 

Nyt fra formand og 

sekretær 

a. Kvote 2 

ansøgninger status 

(LBP/HTA) 

 

b. Opfølgning på 

konference i e-

handel (MZSA) 

 

Indledningsvist fik udvalget en kort status 

på studiestarten: 

Alle studerende, som er optaget på 

Innovation & Entreprenørskab mødte op 

første skoledag, mens der manglede 9 

studerende i den internationale klasse.  

 

Det er generelt for alle uddannelserne på 

Cphbusiness i Lyngby, at det er de 

internationale studerende, som ikke møder 

op til studiestart.  

 

I efteråret er 25 af 70 studerende startet i 

praktik i deres egen virksomhed.  

 

b. (vi startede med punkt b, da Maria 

havde en bagkant kl.16) 

Maria Zoey sommer, som er underviser på 

Innovation og entreprenørskab, 

præsenterede et to dages program, hun 

sammensatte til en E-commerce konference 

i foråret.  

Den vigtigste læring fra konferencen, er 

ifølge Maria selv, at behovet for 

entreprenante kompetencer er stigende.  

 

Maria har efter konferencen været på MIT 

bootcamp, hvor hun bl.a. fik mere 

kendskab til og erfaring med en 24-step 

model med 6 temaer. Bootcampen har 

givet Maria et godt indblik i, hvordan det er 

at arbejde med modellen som studerende – 

en viden, hun vil drage nytte af i sin egen 

undervisning og anvendelse af modellen.  

 

De studerende har tidligere efterspurgt 

mere sammenhæng mellem modulerne. 

Ved hjælp af modellen, som allerede er 

implementeret i undervisningen, er det 

opfattelsen, at der er skabt mere mening 

for de studerende og overblik over 

uddannelsen. 

Der suppleres naturligvis med yderligere 

materiale så læringsmålene i 

studieordningen dækkes. Modulerne er 

Det har hidtil været 

comme il faut at tænke 

entreprenørskab ind i 

andre uddannelser, men 

fremover skal der større 

fokus på at tænke IT ind i 

Innovation & 

Entreprenørskab 

uddannelsen. 



blevet mere praksisorienteret og der sættes 

i højere grad fokus på eksekvering.  

 

Cphbusiness har nu en unik viden, som den 

eneste institution i Danmark, og skal finde 

ud af, hvordan dette udnyttes optimalt.  

 

a.  

Forskellige statistikker på kvote 2 ansøgere 

blev gennemgået, herunder kønsfordeling 

og aldersspredning.  

Desuden blev en statistik over ansøgernes 

uddannelsesbaggrund vist, hvor det 

fremgik, at ansøgerne især kommer fra 

merkantile uddannelser og i mindre grad 

fra IT, design og tekniske uddannelser.  

 

Det er oplagt at kigge in-house, og bruge 

husets egne ressourcer, når vi skal forsøge, 

at inddrage mere IT i uddannelsen.  

 

Pernille: Metropol kan også bruges som 

samarbejdspartner i forhold til at få IT ind i 

uddannelsen.  

Præsentation og 

drøftelse af 

Uddannelsesrapport 

og udviklingsplan 

2015 for Innovation 

& Entreprenørskab 

(LBP/HTA) 

 

Centrale emner fra uddannelsesrapporten 

blev gennemgået: frafald og 

gennemførelse, Ennova og 

undervisningsevaluering, praktikevaluering 

og vidensgrundlaget.  

 

Gennem Ennova-evalueringen måles bl.a. 

de studerendes studieintensitet. I udvalget 

blev diskuteret, at studieintensitet kan 

være to ting: 

1. hvor mange timer, der bruges på studiet. 

2. hvor meget tid en studerende reelt 

bruger på sit fag.  

Forskellen består i om faget udleves.  

 

Der blev fortalt om den nye struktur for 

undervisningsevalueringen: evaluering efter 

hver læringsaktivitet og en samlet 

rapportering ved afslutningen af 

semesteret.  

Pernille: det er koblingen mellem, at de 

studerende selv får lov til, at definere deres 

projekter og rollemodellen, som er 

væsentlig for studieglæden.  

Evalueringerne bør afspejle den enkelte 

uddannelses kultur, fx kan 3-punkts (før, 

under og efter) målinger være gode.  

 

Ifølge praktikevalueringerne har 1/3 af de 

studerende gennem praktikken fået øje på 

noget, de ikke synes, uddannelsen 

De studerendes IT-

forståelse, herunder 

processen i at udvikle 

software, skal forbedres og 

digitaliseringen sættes 

mere i fokus. Hertil findes 

meget tilgængelig viden, 

som kan udnyttes.  

 



forbereder dem på. Det interessante er, at 

virksomhederne ikke mener, at de 

studerende mangler kvalifikationer til at 

udføre arbejdet.  

Alexander: det vil være relevant, at spørge 

virksomhederne, hvilke kompetencer, de 

mener, at de studerende skal have.  

 

Pernille: videngrundlaget kan 

dokumenteres via de tematikker 

uddannelsen berører.  

 

I udvalget blev spurgt, hvordan 

evalueringen af praktik i egen virksomhed 

foregår. Hvad er mentorens rolle? Der var 

ikke klarhed om proceduren og svaret skal 

eventuelt uddybes ved et kommende møde.   

Beskæftigelsesunde

rsøgelse Innovation 

& Entreprenørskab 

2015 (LBP) 

 

Modeller fra beskæftigelsesundersøgelsen 

blev præsenteret. 

 

En af modellerne viste, at forholdsvis få 

studerende i nogen grad mener, at 

uddannelsen er relevant for at få job.  

 

 

Efter- og 

videreuddannelsesb

ehov i sektoren 

(HTA):  

a. Udbud i dag 

b. Diskussion af  

c. fremtidigt behov 

Markedsføring af 

udbuddet 

 

En liste over vores deltidshold blev 

præsenteret.  

 

På flere af holdene er der få (5-7) 

tilmeldinger. Det har været en strategi, at 

bruge mindre energi på reklamering, og 

mere på at få nok tilmeldinger til at holdene 

oprettes: 5 tilmeldinger er 

minimumsgrænsen for oprettelsen af et 

hold.  

 

I udvalget blev diskuteret, hvilke kurser 

virksomhederne efterspørger. Kurserne bør 

leve op til de kompetencer, små og 

mellemstore virksomheder efterspørger.  

Det blev foreslået at omdøbe nogle af 

kurserne, for at gøre dem mere appetitlige 

fx kan ”Iværksætteri i praksis” i stedet 

hedde ”Spring ud som iværksætter”.  

 

I øvrigt blev det foreslået at anvende 24-

step modellen til en opgave, hvor de 

studerende undersøger kundernes ønsker 

og behov for kurser.  

 

Konkurrencen er vokset, da 

virksomhederne i højere grad laver in-

house kurser.  

 

Den aktuelle 

flygtningekrise og 

uddannelsessystem

ets muligheder for 

På mødet fremhæves, at der især er brug 

for, at flygtninge lærer hvilket komplekst 

samfund, de skal begå sig i. 

Derudover mangler flygtninge IT-

 



 

at understøtte 

integration (LBP) 

a. Generel 

orientering  

 

kundskaber, og bør have mulighed for at 

tage et PC-kørekort.  

Der er tale om grundlæggende 

kompetencer, som skal opbygges.  

 

Et sprogkursus i Dansk, er i princippet ikke 

så væsentligt, da flygtninge vil kunne begå 

sig på en hver dansk arbejdsplads med 

engelsk.  

 

Der arbejdes på at få flygtninge i 

uddannelsespraktik, hvor de bl.a. lærer, 

hvordan det er at være studerende.  

Holdningerne til dette i kommunerne er 

forskellige.  

Eventuelt 

a. tilmelding til 

studietur  

 Den 09.11 er accepteret af 

alle fremmødte og 

studieturen gennemføres. 

Deløkonomi som 

nyt 

udviklingsprojekt?   

Ingerlise spurgte udvalget om deres 

holdninger til at starte et nyt 

udviklingsprojekt omkring deløkonomi.  

 

Pernille: oplever pt. ikke et stort behov i 

virksomhederne, men mener, at det vil 

være et interessant emne for de 

studerende.  

 

Alexander: det kan være relevant at sætte 

fokus på spørgsmålet: hvad er deløkonomi? 

Oplever, modsat Pernille, at 

virksomhederne gerne vil have mere fokus 

herpå.  

 

Der er to perspektiver, som er relevante for 

et udviklingsprojekt om deløkonomi:  

1. Unge start-ups, som ikke kan få det til at 

hænge sammen. 

2. Eksisterende virksomheder, der 

påtænker omlægning.  

Konklusion: det er et 

interessant emne, som har 

potentiale til at udgøre et 

nyt projekt.   

 


