
Uddannelsesudvalg, mødereferat 

Dato: Den 8. februar 2016 

Referent: Robert Schønrock Nielsen 

 

Deltagere: 

 

 

Afbud: 

Ingen afbud: 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat - Godkendt 
2. Studietilfredshedsundersøgelsen Ennova 

3. Fremtidens kompetencebehov på arbejdsmarkedet  

a. Arbejdsmarkedet er under forandring og vores bekendtgørelser 
ændrer sig. Hvad skal vi have ind i bekendtgørelserne for at 

tilgodese lokale behov. 
b. Hvilke kompetencer skal serviceøkonomer have på 

arbejdsmarkedet 
c. Hvilke kompetencer skal IHMer have på arbejdsmarkedet 

4. Eventuelt 

 

Referat 

 



2. John præsenterede hovedpointerne i 

studietilfredshedsundersøgelsen 

Ennova. Studietilfredsheden er steget 

blandt de studerende hvilket er et 

tilfredsstillende resultat. De 

studerende giver dog udtryk for at 

undervisningen skal prioriteres 

fremadrettet ligesom de ønsker mere 

opdateret undervisningsmateriale. 

Derudover ønsker de studerende mere 

feedback på deres bidrag.  

 

En tematik på mødet var de 

studerendes studieintensivitet. 

Studieintensiviteten er kun 20 timer i 

snit om ugen på IHM Nørrebro mens 

den er 29 i snit på Cphbusiness. 

Studieintensitet skal være over 30 og 

over 35 timer om ugen for at være 

fuld ud tilfredsstillende. 

 

Alle mødedeltagere anser den lave 

studieintensivitet som en bekymrende 

udvikling. Mille påpegede at ældre 

studerende ofte er en livssituation 

hvor de må arbejde ved siden af 

studiet hvilket resultere i en lavere 

studieintensivitet.   

 

Robert forespurgte om muligheden for 

at sammentænke 

studietilfredshedsundersøgelsen med 

medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 

for derigennem at kunne spore en 

mulig sammenhæng mellem udvikling 

i ildsjæle (medarbejdere) og 

ambassadører (studerende).  

 

Presentation for 
International Hospitality Management (Cphbusiness)  (ID 30008) en.ppt

 

 

IHM 

 

Serviceøkonom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John anså det 

som en vanskelig 

øvelse at sætte i 

værk fordi der 

måles på 

forskellige ting i 

de to 

undersøgelser. 

 

3.  

A) Hvad angår fremtidens 

kompetencebehov på 

 

Det blev ikke 

truffet en 



arbejdsmarkedet påpegede 

Marianne, at 

medlemsvirksomhederne oplever 

studerende som mangler arbejds- 

og mødedisciplin samt grundighed 

i deres arbejde under deres 

praktikophold.  

B) Forbedrede skiftlige 

danskkundskaber blandt 

serviceøkonomer blev efterspurgt 

af Marianne.  Stine supplerede 

med, at det er noget man kender 

fra de andre uddannelser og det er 

et problem der er arvet fra 

flkeskole og gymnasie. Dertil 

ønsker Danske Erhverv et ønske 

om bedre sprogkundskaber blandt 

såvel serviceøkonomer som IHM-

studerende. Eksempelvis er tysk 

en sprogkompentence som 

efterspørges ude i branchen. 

C) Stine og Marianne efterspurgte 

bedre IT-kompetencer blandt de 

studerende i og med self-service 

løsninger bliver mere og mere 

udbredt.   

 

Marianne undrer sig over, hvor de 

IHM- studerende bliver af efter de 

er blevet færdiguddannet. 

Argumentet er, at man sjældent 

støder på de færdiguddannede 

kandidater i branchen. Mille 

påpegede at færdiguddannede 

kandidater muligvis finder 

branchen mindre attraktiv i at 

arbejde i hvormed de bevæger sig 

over i andre brancher eller 

industrier.  

 

Mille påpegede ydermere at 

mange IHM-studerende ikke føler 

sig særlig værdsat af branchen. 

Det blev fremført af Mille at IHM-

studerende ofte bliver fejlplaceret i 

driftsmæssige funktioner under 

praktikopholdet i stedet for at 

blive tilbud mere analytisk 

orienterede stillinger.  

 

Modargumentet fra branchen var 

at selv kandidater med en DJØF-

baggrund også må affinde sig med 

at sidde i receptionen eller 

beskæftige sig med driftsmæssige 

beslutning om at 

indføje nye 

elementer i 

bekendtgørelserne 

hvad angår lokale 

behov. 



opgaver i en periode for at få 

miljøet og processer ind under 

huden. Det påpeges af 

brancherepræsentanterne og 

studenterrepræsentanten at de 

studerende og 

praktikvirksomhederne bliver 

bedre til at forventningsafstemme 

hvad de forventer af hinanden 

inden starten på praktikopholdet.  

 

Branche-repræsentanterne har 

ydermere et ønske om stærkere 

kompetencer om bæredygtighed 

og design. John påpegede 

bæredygtighedsaspektet er et 

prioriteret emne i undervisningen 

ligesom det er noget vi som 

institution er begyndt at forske i. 

Robert påpegede at klimatilpasset 

innovation er blevet et valgfag på 

IHM. John påpegede at man 

tidligere underviste i design så 

denne tematik kan 

genintroduceres fremadrettet.  

 

Marianne efterspurgte hvorvidt der 

blev undervist i forskellen mellem 

management og leadership hvilket 

blev bekræftet af John og Robert. 

Undervisning i forskellen mellem 

de to lederformer kan dog 

udbredes yderligere.       

EVT: 

 

Studenterrepræsentanten ønskede bedre 

information og klarhed omkring 

videreuddannelsesmulighederne efter 

professionsbacheloren. Mens CBS ikke giver 

adgang til professionsbachelorer giver Ålborg 

Universitet mulighed for at læse videre på 

deres turismelinje. John anførte at arbejdet 

med at give bedre mulighed for 

videreuddannelse for færdige bachelorer fra 

vores uddannelse er noget vi skal drøfte med 

Jens Friis fra RUC    

 

 

 

Marianne og John 

tager kontakt til  

Jens Friis-Jensen 

fra RUC for at 

drøfte 

mulighederne for 

at læse videre 

efter bachelor.  

  

 


