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Referat af Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness 05 
 

Onsdag den 16. marts 2016 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

Tilstede: Susanne Rievers, Søren Vammen, Michael Krag-Svendsen, Morten Andersen, Thor 

Palmhøj, Amaru Amiya, Claus Agø Hansen, Lisbeth Buchwald Schwarz, Lucas Hong Phuc Cai, 

Søren Dyrberg Larsen (ref.) 

Afbud: Andreas Kiær Thomsen, Peter Helstrup, Morten Schmidt 

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst nye medlemmer 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat 

4. Siden sidst v. Susanne Rievers 

a. Løn- og beskæftigelses- statistik 

b. Akkreditering af LOG 

c. Genakkreditering af HAK 

d. Ny studieordning på PBA 

e. Retail Reinvented – Projekt i området 

5. Efterspørgsel på dimittender og Aftagertilfredshed v. SUR 

6. Fremtidige kompetenceprofiler v. alle 

7. Evt. 

 

 

Ad. 1 Velkomst nye medlemmer 

Medlemmerne præsenterede sig 

 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 

 

Ad. 3 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt uden kommentarer 

 

Ad. 4 Siden sidst v. Susanne Rievers 

a. Løn- og beskæftigelses- statistik 

 

Susanne Rievers (SUR) præsenterede beskæftigelsestallene for de fire 

fuldtidsuddannelser på Cphbusiness Søerne. Udvalgets medlemmer efterlyste en 

mere uddybet undersøgelse, bl.a. med fokus på beskæftigelse og løn 5 og 10 år 



 

 

11. april 2016/SDL 

2 

 

efter dimission. Det var også udvalgets ønske at vide mere om hvilke forhold, 

der var afgørende for, hvorvidt dimittenderne valgte at læse videre efter endt 

uddannelse.   

 

Udvalget hæftede sig ved, at der umiddelbart ikke var nogen gevinst for de 

studerende, der tog en bachelorgrad i International handel og markedsføring. 

Dette affødte en diskussion om jobsøgningsadfærden blandt 

bachelordimittenderne og Cphbusiness øvrige dimittender. Konklusion blev, at 

bachelordimittendernes jobsøgningsadfærd minder mere om kandidaters 

jobsøgningsadfærd. Ud fra datagrundlaget var det dog ikke muligt at konkludere 

på om dette var en fordel eller en ulempe på et 5-10 årigt sigte. 

 

Der blev rejst mange spørgsmål til og ønsker om at få mere detaljerede, 

målrettede og nyere data om dimittenderne. SUR fortalte, at Cphbusiness 

arbejder på at opbygge et alumnenetværk til netop dette formål, men at der på 

nuværende tidspunkt ikke eksisterer de ønskede data. 

Lignende statistik for AU (efteruddannelsesområdet) eksisterer heller ikke. 

 

 

b. Akkreditering af LOG 

Udvalget ser ikke særskilte udfordringer på LOG ift. de øvrige udbud. 

Der udspandt sig en diskussion om navnet på uddannelsen var misvisende eller 

mindre sælgende i forhold til kommende studerende.  I stedet for 

logistikøkonom kunne det være supply chain økonom. Udvalget udtrykte et 

aftagerbehov for dimittender, der havde kompetencer inden for logistik og 

supply chain.  

 

c. Genakkreditering af HAK 

SUR præsenterede de udfordringer, der er ved at få Handelsøkonomen 

akkrediteret. Det store frafald sker i forbindelse med praktikken. 

Udvalget mente, at en del af problemet kunne ligge i, at HAK var fejlagtig 

attraktiv, netop fordi den indeholder lønnet praktik. Når det så viser sig, at der 

er en vis mængde arbejde involveret i at skaffe sig en praktikplads, falder flere 

fra.   

Udvalget supplerede med, at uddannelsen oprindeligt var opstået på baggrund 

af et ønske fra Dansk Supermarked, der også aftog mange studerende, men nu 

har virksomhederne flyttet sig. Der blev derfor stillet spørgsmål til, om det er 

muligt at rette uddannelsen mere mod indkøb og brande den som sådan. 

Lisbeth Buchwald Schwarz (LISC) fortalte, at der arbejdes med valgfagene, 

således at de kontinuerligt rettes til for at imødekomme erhvervslivets behov. 

Udvalget syntes godt om dette tiltag og foreslog, at hele Salg og Marketings 

uddannelsesportfolioen blev omstruktureret til at have en basisdel, der 

indeholder en række grundfag og en overbygningsdel bestående udelukkende af 

valgfag og specialefag. Dette ville gøre det mere overskueligt for virksomheder, 

som skal antage praktikanter/ansætte dimittender. For Cphbusiness ville det 

være mere fleksibelt for at tilpasse uddannelserne til erhvervslivets behov. 
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d. Ny studieordning på PBA 

SUR præsenterede udkastet til den nye studieordning på PBA International 

handel og markedsføring. Herunder problemerne med at gøre de studerende 

mere interesserede i Business to Business (BtB) salg. Udvalget var enigt i 

problemstillingen og medgav, at det var nemmere at brande Business to 

Customer (BtC), men slog fast at behovet for virksomhederne var dimittender 

der kunne BtB. 

LISC forklarede, at BtB er blevet opprioriteret via den nye studieordning på MAK.  

SUR præsenterede Cphbusiness specialiseringsmuligheder på PBA. Udvalget var 

enige i at nedprioritere Kommunikation/PR/Branding. 

 

e. Retail Reinvented – Projekt i området 

SUR præsenterede projektet, der har fokus på hvordan detailhandel kan 

udvikles. Cphbusiness kan byde ind med faglig viden og de studerende 

inddrages via undervisningen. 

SUR fortalte, at vi søger midler og samarbejdspartnere. Udvalget så store 

muligheder i projektet og mente, at det vil styrke detailbranchens tiltrækning 

hos de studerende. Thor Palmhøj så store muligheder for branchepromovering i 

projektet og ønskede at deltage i det. 

 

 

Ad. 5 Efterspørgsel på dimittender og Aftagertilfredshed v. SUR 

SUR præsenterede vores aftageranalyse. Denne er desværre ikke helt så præcis som vi 

kunne ønske, men kombineret med vores praktik tilfredshedsundersøgelse kan vi få et 

billede. Aftagerne er glade for vores praktikanter, men enkelte efterlyser hands-on 

erfaring og erfaring med navngivne konkrete værktøjer. 

LISC fortalte, at vi nu udbyder valgfag, der prøver at imødekomme aftagernes ønsker.  

Amaru Amiya bifaldt, at vi sætter større fokus på værktøjsfag, men efterlyste også at 

virksomhederne påtog sig et større ansvar for at oplære praktikanterne. 

 

Da mange Markedsføringsøkonomer vælger at læse videre spurgte SUR om 

uddannelsen lang nok eller om den skal forlænges til en professions bachelor? 

 

I denne forbindelse efterlyste Amaru Amiya bedre umiddelbare jobmuligheder for 

Markedsføringsøkonomer. Michael Krag-Svendsen mente, at uddannelsens længde ikke 

er det udslagsgivende. Handelsøkonomerne finder nemt arbejde i kraft af deres lange 

praktikperiode. Således er det måske bedre at fokusere på en øget virksomhedskontakt 

under uddannelsen end mere undervisning i teori. SUR fortalte, at Cphbusiness Søerne 

har en god virksomhedskontakt og stor efterspørgsel på praktikanter, vi arbejder 

allerede med at styrke de studerendes virksomhedskontakt i løbet af uddannelserne, 

f.eks. gennem casecompetitions, projekter o.l. 

 

Claus Agø Hansen påpegede, at Kortere Videregående Uddannelser (KVU) ligger i et 

uddannelsesmæssigt mellemområde, der gør det svært for aftagerne at gennemskue de 

studerendes kompetencer. Thor Palmhøj sluttede op om denne betragtning og 
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efterlyste bedre branding af uddannelserne, f.eks. gennem en reduktion af antal 

uddannelser udbudt på alle institutioner i Danmark. 

Søren Vammen problematiserede grundlaget for at reducere antallet af uddannelser og 

efterlyste en større grad af proaktivitet hos virksomhederne for at sætte sig ind i 

uddannelsessektoren. Flere i udvalget sluttet op om Søren Vammens udtalelser og 

pegede på flere eksempler, hvor virksomheder og staten havde fejlberegnet det 

fremtidige arbejdsmarkedsbehov. 

 

Ad. 6 Fremtidige kompetenceprofiler v. alle 

 

Claus Agø Hansen fremhævede den tendens, at arbejdsmarkedet bevæger sig mod et 

bachelorarbejdsmarked. Det er vigtigt, at erhvervsakademierne tager ansvar i denne 

udvikling, da universiteterne ikke ser bachelorgraden som et afsluttet forløb. I den 

efterfølgende diskussion blev det igen påpeget at vores uddannelser, også på 

bachelorniveau fortsat bør indeholde meget praksisnærhed. 

Claus Agø Hansen påpegede endvidere, at i et akademiker arbejdsmarked kan 

akademikerne flytte sig efter jobbene via efteruddannelse, hvordan kan dette sikres på 

et bachelor arbejdsmarked? Kan den nødvendige fleksibilitet indbygges i 

uddannelserne. 

 

Amaru Amiya ønskede, at Cphbusiness fokuserede på at give de studerende erhvervs- 

og personlige kompetencer, som det sker på universiteterne. Dette blev 

problematiseret af udvalget, der fremførte to overordnede argumenter imod dette. For 

det første er erhvervsakademiuddannelserne under halvt så lange som en 

kandidatuddannelse, for det andet er almendannelse ikke så eftertragtet blandt de 

yngre generationer. Thor Palmhøj fremførte, at dette ikke nødvendigvis var en svaghed. 

Han oplever, at de såkaldte curlingbørn er rigtig gode til markedsføring, da de er vant 

til altid at markedsføre sig selv. 

 

Thor Palmhøj ønsker, at diskussionen om de fremtidige kompetenceprofiler rykkes frem 

som punkt 1. på næste møde, og under det punkt at diskutere muligheder for at 

fremrykke de studerendes virksomhedskontakt. 

 

Ad. 7 Evt.  

Der var ingen punkter til evt.  

 

 

  


