
 

 

 

 

Referat af Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness 07 
 

Onsdag den 24. august 2016 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

Tilstede: Michael Krag-Svendsen, Morten Andersen, Thor Palmhøj, Claus Agø Hansen,  
Peter Helstrup, Lisbeth Buchwald Schwarz, Andreas Kiær Thomsen, Susanne Rievers Søren 

Dyrberg Larsen (ref.) 

 

Afbud: Søren Vammen, Amaru Amiya, Lucas Hong Phuc Cai, Morten Schmidt 

 

Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af dagsorden     

2. Godkendelse af referat    (03/16/01) 

3. Opsamling på: Fremtidens kompetencer   (03/16/02) 

4. Nyt Kvalitetssystem på Cphbusiness   (03/16/03) 

5. Fremtidens digitale udfordringer set fra erhvervene    

6. Evt. 

 

 

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden     

Dagsordnen blev godkendt. 

 

Ad. 2 Godkendelse af referat    (03/16/01) 

Thor Palmhøj vil gerne have, at hans modstand mod at profilere de studerende som introverte 

eller ekstroverte fremgår af referatet.  

 

Thor Palmhøj stillede et generelt spørgsmål ved måden, der føres referat på, og hvad 

referaterne bliver brugt til. SUR svarede, at referaterne offentliggøres og bl.a. bruges til en 

analyse af aftagernes input til justeringer af uddannelserne. Thor ønskede, at det bliver 

tydeliggjort hvilke beslutninger, der bliver truffet og hvilke handlinger, der skal følges op på. 

Udvalget støttede op om dette. 

 

AKTH foreslog, at der laves et fast punkt, hvor der tages status på tidligere handlingspunkter.  

 

Opsummering: 

Beslutninger og evt. efterfølgende handlinger opsummeres efter hvert punkt i referatet. 

 

Ad. 3 Opsamling på: Fremtidens kompetencer   (03/16/02) 

Bilaget blev uddybet med feedback og overvejelser fra udvalget. 

 



 

 

 

Herefter fulgte en meget omfattende diskussion om vægtningen mellem værktøjsfag og 

metodefag. 

På den ene side er det vigtigt, at vores dimittender har konkrete værktøjsfag, så de kan løse 

konkrete opgaver fra den første dag i job. Problemet med værktøjsfag er, at de har en levetid, 

der for visse fag kan være meget kort. Adspurgt kunne udvalget kun pege på Excel, der har 

vist sig at have en meget lang levetid. Morten Andersen vil gerne lave en liste over relevante 

systemudbydere, der kan komme med indspil til relevante og måske langtidsholdbare 

værktøjer, hvis han får et oplæg fra Cphbusiness. 

 

På den anden side er det nødvendigt, at vores dimittender har en velfunderet metodisk indsigt, 

som gør dem i stand til at anskue problemer fra flere sider og se flere mulige løsninger. Men et 

for stort fokus på metodefag betyder, at aftagerne skal bruge mange ressourcer på at oplære 

dimittender, inden de kan løfte konkrete opgaver. 

 

Udvalget kunne ikke nå til enighed om, hvor snittet i mellem disse to behov burde være. 

SUR og LISC forsikrede og eksemplificerede, at afvejningen af disse to behov er en forsat 

balancegang for Cphbusiness. Men at balancen lige nu er rykket til fordel for metode fagene. 

Denne balancegang afspejler erhvervsakademiernes placering i uddannelsessystemet. 

Erhvervsakademiuddannelserne er længere end de meget værktøjsrettede uddannelser som 

f.eks. HK’er, og kortere end de meget metodiske uddannelser som f.eks. cand.merc. 

 

 

Opsummering: 

Afvejningen mellem værktøjs- og metodefag skal revurderes løbende. 

Excel er et vigtigt og langtidsholdbart værktøj. 

Morten Andersen vil gerne lave en liste over relevante systemudbydere hvis han får et oplæg 

fra Cphbusiness. AKTH tager kontakt til Morten Andersen. 

 

Ad. 4 Nyt Kvalitetssystem på Cphbusiness    (03/16/03) 

SUR introducerede kort akkrediteringssystemet, herunder både turnus- og 

institutionsakkreditering for udvalget. SUR gennemgik herefter uddannelsesrapporterne for 

Salg og Marketing, med fokus på nøgletallene, overfor udvalget (se bilag). Udvalget ønskede 

at få tilsendt alle uddannelsesrapporter i deres helhed mhp. nøjere granskning. 

 

Peter Helstrup stillede spørgsmål til, hvad studieintensiteten dækker over, og hvordan vi 

arbejder for at fremme den. SUR fortalte om den nye studieaktivitetsmodel hvor 2/3 af 

studietiden er uden underviser, bl.a. teamarbejde, litteraturlæsning, og projektopgaver. LISC 

konkretiserede dette med et eksempel på selvstudie med opgaver med vejledende løsninger.  

 

Thor Palmhøj stillede spørgsmål til, hvorvidt de studerende får feedback på deres selvstudie 

opgaver, og hvilke sanktioner der er, hvis de ikke laver deres selvstudieopgaver. LISC 

forklarede, at der er feedback på opgaverne, men at der ikke er nogen sanktion, hvis de ikke 

laver deres selvstudieopgaver. LISC forklarede, at selvstudieopgaverne suppleres af OLA’erne 

(Obligatoriske LæringsAktiviteter), som der nu er minimum 5 af på alle uddannelser.  

 

Udvalget var meget kritisk overfor, at karaktere for afgangsprojekter er et måltal. De mente 

ikke, det gav mening, at måle på et tal, vi selv er direkte med til at sætte. Udvalget mente, at 



 

 

 

hvis karakteren skal anvendes bør det være ud fra en normalfordeling. Udvalget var dog 

meget begejstrede for, at vi måler studieintensiteten. 

 

 

 

 

Opsummering: 

Uddannelsesrapporterne rundsendes til udvalget. 

 

 

Ad. 5 Fremtidens digitale udfordringer set fra erhvervene    

På baggrund af diskussionen på sidste møde er Salg og Markedsføring ikke i tvivl om, at dette 

er et stort og relevant problem. Peter Helstrup og Thor Palmhøj mener at det er centralt, at al 

digitaliseringsundervisning inkluderer metode, regression og aggregering.  

 

 

Peter Helstrup spurgte, om vi kan få flere gæstelærere ind i undervisningen, der kan relatere 

den teoretiske undervisning til deres praksisnære hverdag? LISC fortalte, at dette gør vi, men 

det er ikke så systematisk eller hyppigt, som vi kunne ønske. SUR støttede op om begge 

udtalelser, men fortalte at vi er begrænsede af, at vi kun kan tilbyde gæsteundervisere en 

symbolsk gave. Thor mente ikke, at dette var noget problem. Han mente, at for mange var der 

så meget prestige i at være gæstelærer, at mange ville takke ja til tilbuddet. Thor foreslog, at 

vi laver et LinkedIn badge, som vi kan give til gæstelærere. Thor mente, at hans Social 

Content Manager kunne være interesseret. 

 

Udvalget sluttede op om ovenstående og efter en diskussion blev det forslået, at Salg og 

Marketing kan prøve at udvikle en underviserpraktikordning. Salg og Marketing kan sende en 

underviser ud i en virksomhed i to uger, hvor vedkommende er på besøg og udarbejder en 

case i samarbejde med virksomhedens ansatte rettet mod de studerende på Salg og 

Markedsføring. Efter virksomhedsbesøget kører underviseren casen med de studerende på 

Salg og Markedsføring, dette støttes op af gæsteundervisning fra en ansat fra 

besøgsvirksomheden. 

 

 

Opsummering:  

Innovation skal se på mulighederne for at lave et LinkedIn badge til gæsteundervisere. 

 

Der skal udvikles en proces for underviserpraktikordning. 

 

Thor Palmhøjs Social Content Manager skal inviteres til at komme som gæstelærer. 

  

 

Ad. 6 Evt. 

Thor Palmhøj efterspurgte hjælp til at få overblik over relevante fag på efteruddannelse, eks. 

arbejdsmarkedsjura. Særligt er det svært at få et overblik over hvad der bliver udbudt hvor. 

SUR vil gå videre med spørgsmål, om vi kan få en funktion på vores hjemmeside, der hjælper 

til at skabe overblik. 


