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1.1

Indledning
Kvalitetsrapport 2015 – summary er et resumé til bestyrelsen af Kvalitetsrapport 2015
med tilhørende indsatser. Resuméet drøftes på bestyrelsens møde i juni.
Formålet med resuméet er at formidle resultater fra Cphbusiness’ årlige kvalitetsrapport
med henblik på at give bestyrelsen indblik i kvaliteten af Cphbusiness’
uddannelsesportefølje samt kvalitetssikringsarbejdet. Resultatet af bestyrelsens drøftelser
af resuméet, samt udviklingskontrakten med Uddannelses- og forskningsministeriet og
rektors resultatkontrakt, som drøftes på bestyrelsens møde i april, kan medføre behov for
yderligere afdækninger eller beslutninger om nye, større tiltag.
På det årlige strategiseminar med bestyrelsen i september drøftes den strategiske
udvikling af uddannelsesporteføljen med henblik på det uddannelsesprogram, som indgår i
ledelsesgrundlaget for det kommende år. Uddannelsesprogrammet vedtages på
budgetmødet i november og kan omfatte udvikling af nye uddannelser, ændring eller
lukning af eksisterende uddannelser eller ændret dimensionering af optag på en
uddannelse.
Den samlede kvalitetsrapport 2015 med direktionens handleplan ligger på intranettet under
”Om Cphbusiness – bestyrelsen”.
Først i resuméet gives en introduktion til den anvendte metodik. Derefter findes en status
på indsatser fra sidste års kvalitetsrapport 2014. Herefter følger hovedkonklusioner af
kvaliteten i Cphbusiness’ uddannelser struktureret efter de tre kriterier for
institutionsakkreditering, som vedrører uddannelsernes relevans (V), indhold og niveau
(IV) samt videngrundlag (III). Der er lagt et særligt fokus på relevans-kriteriet, og det er
også kun for relevans-kriteriet, at de besluttede indsatser i direktionens handleplan er
medtaget i resuméet. For de øvrige kriterier findes de besluttede indsatser i
kvalitetsrapporten. Endelig følger et afsnit om øvrige forhold, herunder på
uddannelsesakkreditering, som Cphbusiness fortsat er underlagt frem til en positiv
institutionsakkreditering er opnået.
Baggrund og metode
Som led i Cphbusiness’ kvalitetssikringssystem udarbejder direktionen en årlig
kvalitetsrapport med handleplan.
I kvalitetsrapporten 2014 blev der identificeret en række forhold, som direktionen fandt
relevante af følge op på. De blev prioriteret efter følgende skala:
A. Forhold, som er afdækket og fordrer handling
B. Forhold, som fordrer yderligere afdækninger før handling
C. Forhold, som bør følges og eventuelt fordrer yderligere afdækninger
I forbindelse med dette års status er de indsatser, som direktionen fandt i 2014 nu
genklassificeret efter ovenstående skala, dog også med brug af en ny kategori:
X. Forhold er afdækket og initiativer er igangsat.
Den efterfølgende gennemgang af kvaliteten på Cphbusiness’ uddannelser baserer sig på
analyser og processer, som har fundet sted i regi af Cphbusiness’ nye koncept for
kvalitetsnøgletal, som blev pilottestet i efteråret 2015 og endeligt implementeret i foråret
2016.

I foråret har Cphbusiness’ uddannelser udarbejdet særskilte uddannelsesrapporter og
udviklingsplaner med udgangspunkt i dels nøgletalsrapporter for de enkelte udbud, dels
øvrig viden om uddannelsernes kvalitet, der er iagttaget på hver uddannelse gennem
2015.
Kvalitetsrapporten præsenterer et tværgående blik på uddannelsernes kvalitet og
kvalitetssikringsarbejde samt behov for indsatser på institutionsniveau, dog med enkelte
nedslag på specifikke udbud. Øvrige specifikke analyser og udviklingsplaner for de enkelte
udbud findes i de respektive uddannelsesrapporter og udviklingsplaner, som er kvalificeret
og godkendt af uddannelsesdirektøren i løbet af maj 2016. Konklusioner, der hører under
tværgående enheder, er så vidt muligt drøftet med den eller de relevante tværgående
enheder. Derudover drøftes konklusionerne i Lederforum.
Nøgletal
De anvendte nøgletal er defineret i Cphbusiness’ kvalitetsnøgletalskoncept. Grænseværdier
er fastlagt af direktionen og opererer med grønne og røde intervaller samt i nogle tilfælde
gule. Uddannelserne skal redegøre for og følge op på gule og røde tal i deres
uddannelsesrapporter og udviklingsplaner.
På fuldtidsuddannelserne dækker de udvalgte nøgletal over:








Frafald og gennemførelse,
Studieglæde, udbytte, loyalitet og ambassadørstuderende
Studerendes selvrapporterede studieaktivitet
Karaktergennemsnit afgangsprojekter
Andel studerende, der mangler praktikplads
Ledighed
Praktikvirksomheders tilfredshed med studerende

På deltidsuddannelserne dækker de udvalgte nøgletal:





Andel tilmeldte studerende, der går til eksamen (eksamensprocent)
Studieglæde, udbytte, loyalitet og ambassadørstuderende
Karaktergennemsnit afgangsprojekter

Kilder fremgår af kvalitetsrapporten.

1.2

Opfølgning på sidste års indsatser

A.
B.
C.
X.

Forhold, som er afdækket og fordrer handling.
Forhold, som fordrer yderligere afdækninger før handling
Forhold, som bør følges og eventuelt fordrer yderligere afdækninger
Forhold er afdækket og initiativer igangsat

1.3

Hovedkonklusioner
Relevans
Ledighed

Ledighed for Cphbusiness’ dimittender fra fuldtidsuddannelser , hvor de nyeste tal er for
dimittender fra 2012,er overordnet set på et acceptabelt niveau med en gennemsnitlig
ledighed på 9 %, der er identisk med landsgennemsnittet for ledighed blandt
nyuddannede.
For følgende uddannelser er der i forhold til ledigheden brug for særlig opmærksomhed, da
disse ligger over den af Cphbusiness fastsatte grænseværdi, hvor uddannelser med en
ledighed på over 10 % skal følges tæt:







Laborant
Logistikøkonom
Multimediedesigner
Professionsbachelor i international handel og markedsføring
Professionsbacheloruddannelsen i sportsmanagement
Professionsbachelor i webudvikling

De udbud, som har røde og gule tal, har i uddannelsesrapporterne og udviklingsplanerne
reflekteret over tallene og beskrevet resultater af seneste beskæftigelsesundersøgelser,
som viser et mere aktuelt billede af ledigheden, og som kan give grundlag for at afgøre,
om der er brug for en særlig indsats. For disse udbud følges der desuden op med de nyeste
ledighedstal i halvårsstatussen i oktober måned.
Beskæftigelse eller videreuddannelse
Ministeriet har i maj 2016 netop offentliggjort nye tal for beskæftigelse og overgang til
videreuddannelse. Disse opgørelser manglede i afrapporteringen af udviklingskontrakten,
da de ikke forelå på rapporteringstudspunktet.
En relativ stor andel (48 %) af dimittender fra erhvervsakademiuddannelserne læser videre
på professionsbacheloruddannelserne m.fl., og overgangen til beskæftigelse er således kun
41 % for disse dimittender. Da Cphbusiness har et mål i strategi 2020 om, at vi uddanner
til beskæftigelse, er det et opmærksomhedspunkt, om det kan være et udtryk for
mismatch med arbejdsmarkedets behov og dermed camouflere en reel større ledighed.

Dette bliver skærpet, når vi ser på professionsbacheloruddannelserne, hvor overgangen til
beskæftigelse kun er 47 %, og hvor dét at læse videre mere bør være undtagelsen end
reglen. 18 % læsere videre og en relativ stor andel tager til udlandet (13 %). Tilsvarende
billede gør sig gældende for de øvrige erhvervsakademier.
For professionsbachelor i international handel og markedsføring er der identificeret en
særlig problemstilling omkring vores dimittenders mulighed for at læse videre på en
kandidatuddannelse.
Generelt er ledigheden for høj for vore professionsbacheloruddannelser, bortset fra
professionsbachelor i international hospitality management, hvor ledigheden er faldet fra
15,9 % til 6,6 % i den seneste opgørelse.
Praktik

Generelt er praktikvirksomhedernes tilfredshed med vore studerende meget høj, og det er
få studerende, der ikke får praktikplads til tiden.
Kun på udbuddet af handelsøkonom er der et reelt problem med at finde praktikpladser til
den 1-årige lønnede praktik, idet ca. 20 % af de studerende ikke får en praktikplads til
tiden. I samarbejde med de øvrige udbydere af uddannelsen har vi forsøgt at få ændret
den lønnede praktik til ulønnet 3-måneders praktik som på de øvrige
erhvervsakademiuddannelser. Ministeriet gav afslag herpå.
Systematisk aftagerdialog
I gennemgangen af uddannelsesrapporterne og udviklingsplanerne samt de møder, der har
været afholdt med udbuddene om disse, er det blevet tydeligt, at nogle udbud oplever
udfordringer med at få input om uddannelsernes relevans fra det uddannelsesudvalg, der
dækker udbuddet. Fx. er der udfordringer ved de udbud, hvor der ikke sidder en
repræsentant fra udbuddet i uddannelsesudvalget, hvilket kræver tæt dialog med det
medlem fra Cphbusiness’, som deltager i uddannelsesudvalget. Andre steder består
problemet i, at uddannelsesudvalget dækker mange og for forskellige udbud, så
dagsordenerne fyldes op uden at det nødvendigvis sikres, at alle udbud bliver drøftet lige
grundigt. Dette gør sig f.eks. gældende for handelsøkonomuddannelsen, der i sommeren
2015 fik en betinget positiv akkreditering blandt andet begrundet i mangel på systematisk
aftagerdialog. For nogle deltidsuddannelser gør det samme sig gældende. Endelig er det
ikke altid muligt at opnå, at aftagerrepræsentanterne i udvalget repræsenterer
arbejdsmarkedet for alle de forskellige udbud, som udvalget skal dække.

Cphbusiness arbejder på et nyt koncept for systematisk aftagerdialog, som blandt andet
skal imødekomme de nævnte problemstillinger. Specifikt for handelsøkonomuddannelsen
nedsættes et advisory board med aftagere, som har en specifik viden om og interesse i
uddannelsen.
Cphbusiness har i forbindelse med arbejdet med videngrundlaget besluttet at indføre en
videnkoordinatorfunktion på områderne. Videnkoordinatoren får blandt andet til opgave at:



Koordinere og kvalitetssikre det systematiske samarbejde med
beskæftigelsesområdernes erhverv og professioner
Bidrage til at identificere trends og tendenser med relevans for området og
uddannelsen

Internationale studerende
Der er pt. et særligt politisk fokus på de internationale studerendes studier og
beskæftigelsessituation efter endt eksamen. I den forbindelse har Cphbusiness foretaget en
særskilt afdækning af de internationale studerendes beskæftigelsessituation.
15 % af det samlede antal fuldtidsstuderende på Cphbusiness er fra udlandet og
Cphbusiness optager hvert år ca. 400 nye internationale full degree studerende, hvoraf
mange allerede har bopæl i Danmark på ansøgningstidspunktet.
Cphbusiness har et mål om, at de internationale studerende dels vælger praktik i Danmark,
dels bliver og får beskæftigelse i Danmark efter endt studie.
Opgørelsen viser en positiv udvikling, hvor andelen af studerende med praktik i Danmark
er steget pænt, samtidig med at andelen af internationale studerende, der tager praktik i
hjemland, er faldet.
Cphbusiness’ egne beskæftigelsesundersøgelser, der gennemføres 1 år efter afsluttet
eksamen, viser at 73 % af de internationale bachelorer fortsat bor i Danmark og heraf er
41 % i fuldtidsjob, 35 % læser videre på et kandidatuddannelse og 17 % er ledige.
Uddannelsesporteføljen
Fuldtidsuddannelser
Cphbusiness har det seneste år udvidet porteføljen med udbud på Bornholm, hvor
serviceøkonom startede sommeren 2015, og finansøkonom iværksættes fra sommer 2016.
Udbuddet sker som blended learning efter ”Bornholmer-modellen”.
Desuden er Cphbusiness i dialog med ministeriet om eventuelt nyt udbud af
serviceøkonomuddannelsen i Nordsjælland efter ”Bornholmer-modellen”.
På programområdet Laboratorie og miljø blev der i 2015 iværksat en analyse blandt
aftagere for at afdække behovet for yderligere uddannelsesmuligheder inden for
miljøområdet. Der viste sig et behov for efter- og videreuddannelsesmuligheder, og
Cphbusiness fik i foråret 2016 prækvalificeret et nyt udbud af AU i miljøteknolog, som vi
netop har ansøgt om at få akkrediteret. Afgørelsen træffes først på rådsmøde i marts 2017.
Handelsøkonomuddannelsen fik en betinget positiv akkreditering i juni 2015. Det er
besluttet at nedbringe optaget fra sommeren 2016 som led i at sikre et tilstrækkeligt antal
praktikpladser. Frem mod optaget 2017 skal der foretages en strategisk stillingtagen til
udbuddet.

Deltidsuddannelser
Cphbusiness oplever som hele sektoren et vigende marked på
eftervidereuddannelsesområdet, men er fortsat den største aktør blandt
erhvervsakademierne. Cphbusiness har iværksat en række initiativer for at fastholde og
om muligt forøge aktiviteten. Der har i den forbindelse været afholdt en EVU-dag i foråret
2016 med deltagelse af blandt andet chefen for Partner, direktionen og alle
områdecheferne. Formålet med EVU-dagen var at identificere muligheder og udfordringer
for vækst. Vækststrategien sætter dermed en vigtig dagsorden for, hvordan der skal
arbejdes med kvalitetssikring og -udvikling på udbuddene i det kommende år.
I forbindelse med vækststrategien udestår en strategisk beslutning af, hvilke udbud der
skal forsøges udviklet, og hvilke af de udbud med meget lav aktivitet, som evt. skal
afvikles. Det drejer sig om AU i skatter samt AU i gastronomi.

Niveau og indhold
Frafald/gennemførelse
Cphbusiness ønsker at minimere frafaldet på uddannelserne samt koncentrere det frafald,
der er, tidligt i uddannelsesforløbet. Derfor har Cphbusiness forskellige grænseværdier for
hhv. frafald, der finder sted inden for det første år efter studiestart, og frafald, der sker
senere end et år efter studiestart.
De aggregerede tal for frafald fremstilles i nedenstående tabel for de seneste tre år.

Tabellen viser, at der, med undtagelse af de udbud, der optog internationale hold i 2015,
ser ud til at være en udvikling i positiv retning for det frafald, der sker inden for det første
år på uddannelsen. Tallene på aggregeret niveau dækker dog over, at Cphbusiness har en
del udbud, som har problemer med frafaldet, mens andre ser ud til at klare sig bedre.
Overordnet set er frafaldet størst på erhvervsakademiuddannelserne, men der er flere
eksempler på en forbedring i tallene for frafald inden for første år fra 2013 og frem til nu.
Eksempelvis kan nævnes finansøkonom og datamatiker, som er gået fra røde tal i 2013 til
gule/grønne i 2014 og 2015. Ligeledes ses der overbevisende ryk fra røde til gule/grønne
tal for multimediedesigner, handelsøkonom og financial controller. Andre
erhvervsakademiuddannelser har også haft en generel positiv bevægelse, men har stadig
enkelte røde optag i 2014, hvorfor de ikke kan siges at have haft en overbevisende positiv
udvikling endnu.

Det anvendte tal for frafald, der sker senere end et år efter studiestart, dvs. på 3.
semester og frem, er ikke så anvendelige i aggregeret form, da uddannelserne som
bekendt har forskellige længder. Men vi kan, med et vist forbehold, se, at frafaldet for
årgangene der startede deres uddannelse i 2013, 2014 og 2015 endnu ligger i det grønne
felt, hvilket er positivt, om end det er vigtigt at være klar over, at tallet vil stige i
kommende målinger.
Angående gennemførelsen peger ministeriets tal for overskridelse af normeret studietid
ikke på, at Cphbusiness’ udbud har store problemer med forsinkelser. Cphbusiness finder
dog også, at det primære problem med gennemførelsen skyldes det høje frafald. Enkelte
udbud har dog problemer med, at en stor andel af de studerende, som ikke falder fra, ikke
bliver færdige til normeret tid. Det gælder fx. serviceøkonom, ligesom der er tendenser på
professionsbachelor i international hospitality management og på markedsføringsøkonom
samt professionsbachelor i international handel og markedsføring.
De udbud, hvis frafaldtal ligger i røde eller gule værdier, har i forbindelse med deres
udviklingsplaner i foråret 2016 samt pilottest af frafaldsnøgletallet i efteråret 2015 skulle
forklare frafaldet og foreslå tiltag til forbedring af tallene. Her har udbud med
engelsksprogede hold også forholdt sig til, om der er forskelle i mønsteret på dansk- og
engelsksprogede hold. Indsatserne, som er besluttet på de forskellige udbud, er udviklet
med udgangspunkt i konkrete analyser på udbuddet. Eksempelvis er der tale om
individuelle opfølgningssamtaler med studerende, der har højt frafald, brugen af study
points i synliggørelsen af undervisningen eller indsatser i forbindelse med at
forventningsafstemme før og kort efter studiestart.
Derudover er det som noget nyt besluttet, at Studie og karriere får ansvar for at
understøtte uddannelsesdirektøren i at kvalificere og godkende handleplaner for frafald for
udbuddene med henblik på at sikre en organisatorisk forankring og synergieffekter vedr.
indsatser til forebyggelse af frafald.
Cphbusiness iværksætter i sommeren 2016 studieaktivitetsmodellen samt nye
uddannelsesmodeller, ligesom Cphbusiness får en ny pædagogisk strategi (Viden via
praksis). Alle tre tiltag forventes at bidrage til en mindskelse af frafaldet, foruden en øget
studieaktivitet, en øget fastholdelse af de studerende og en øget studieglæde.
Til oktober vil der blive gennemført en halvårlig måling af frafaldet for alle
fuldtidsuddannelser, og i de tilfælde, hvor røde tal fortsætter, tages stilling til, om de
besluttede tiltag er tilstrækkelige.
Frem mod næste kvalitetsrapport vil målingen af frafald, der sker senere end første år,
desuden blive justeret i nøgletalsrapporten, således at der arbejdes mod en mere præcis
måling af frafaldet mellem 1 år efter studiestart og tidspunktet for normeret
studieafslutning. Samtidig skal der arbejdes på et operationelt måltal for gennemførelse
ved normeret tid.

Studentertilfredshed

De studerendes oplevelse af de enkelte uddannelsesforløb er generelt positiv, hvilket
kommer til udtryk i de årlige Ennova-undersøgelser. På fuldtidsuddannelserne er
resultaterne samlet set steget ift. sidste års måling og opfylder nu målene i
udviklingskontrakten.
På deltidsuddannelserne er tilfredsheden generelt høj, men faldet en smule siden sidste år.
Området Ledelse og kommunikation skiller sig ud med stigende tal og et meget høj niveau
af studietilfredshed og ambassadørstuderende.
Lav studieaktivitet

Cphbusiness har som ambition at øge studieintensiteten og har det som mål i
udviklingskontrakten med ministeriet. Et fuldtidsstudie på 60 ECTS om året omfatter for de
studerende i gennemsnit 42 timer om ugen alt inklusiv. I Ennova bliver de studerende
spurgt ind til deres studieaktivitet. På alle uddannelser ligger de studerendes
selvrapporterede aktivitet alt for lavt.
På Cphbusiness arbejder vi med en antagelse om, at der er sammenhæng mellem
studieaktivitet og de valgte uddannelsesmodeller. Erfaringer fra en række hold på
Nørgaardsvej i udviklingsprojektet ”fremtidens læring” fra 2015 danner baggrund for en
generel udrulning af nye initiativer med anderledes tilrettelæggelse af studiet og nye
uddannelsesmodeller – Viden via praksis - der implementeres i forskelligt omfang på
uddannelserne i efteråret 2016.

Videngrundlag
Cphbusiness besluttede i sommeren 2015 at iværksætte en strategisk indsats med henblik
på at styrke arbejdet med sikringen af uddannelsernes videngrundlag blandt andet på
grund af de skærpede lovmæssige krav til videngrundlaget på erhvervsrettede
videregående uddannelser. Cphbusiness har til opgave at sikre, at alle udbud på
institutionen udbydes på et videngrundlag, der dels er fagligt relevant set i forhold til

uddannelsernes faglige kerne- og beskæftigelsesområder, og dels henter viden både fra
erhvervet, fra forsøgs- og udviklingsarbejde samt fra relevante forskningsresultater. Der er
tale om et langsigtet, strategisk mål, hvor to nøgleelementer er projektet Videnssløjfen,
som blev lanceret i sommeren 2015, og Cphbusiness’ nye Videnstrategi, som er færdig i
sommeren 2016.
De enkelte programområder har hidtil haft forskellige tilgange til en systematisk
indhentning af ny viden fra praksis og forskning og for, hvordan denne viden omsættes i
uddannelsernes indhold.
Med de nye tiltag sikres en systematisk tilgang til at sikre og udvikle udbuddenes
videngrundlag med årlige handlingsplaner for dækning af eventuelle huller i
videngrundlaget.
Det er forskelligt hvor langt de forskellige udbud er nået i det strategiske og systematiske
videnarbejde. Generelt er det dog Cphbusiness opfattelse, at udbuddene er godt forankret i
viden fra praksis (viden fra beskæftigelsesområderne), ikke mindst på de fagområder, hvor
der er en tæt tilknytning til og samarbejde med erhvervet, f.eks. Laboratorie og miljø samt
på Finans og økonomi. En del udbud ser ud til, Ud fra de foreløbige analyse, at have et
forbedringspotentiale, hvad angår den del af videngrundlaget, der handler om tilgang af ny
viden fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde samt tilgang af forskningsresultater
I regi af Vidensløjfe-projektet udestår at etablere en ny videnkoordinatorfunktion på hvert
område. Videnkoordinatoren får blandt andet til opgave at:







Deltage i udvikling, drift og vedligehold af Vidensløjfen, herunder systematisk
opdatering af overblik over uddannelsens eksisterende vidensgrundlag minimum én
gang årligt.
Koordinering og kvalitetssikring af det systematiske samarbejde med relevante
forskningsmiljøer
Understøtte og udfordre uddannelsen og de enkelte teams i identifikation og vurdering
af egnede veje til indhentning af relevant viden med udgangspunkt i et defineret
videnbehov
Bidrage til at identificere og formulere nye (forsknings-) og udviklingsprojekter med
relevans for beskæftigelsesområdet (udefra og ind tilgang).

Øvrige forhold
Uddannelsesakkreditering
Indtil Cphbusiness får en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering er
Cphbusiness’ underlagt akkreditering af eksisterende uddannelser og nye uddannelser.
Eksisterende uddannelser
Det engelske udbud af datamatiker blev afgjort i december måned 2015 med en positiv
akkreditering (i lighed med det danske udbud, som blev afgjort i sommeren 2014).
De foreløbige resultater af akkrediteringerne gennemført i 2015/2016 er overvejende
positive. Akkrediteringsinstitutionen har den 1. juni offentliggjort akkrediteringsrapporter
med indstillinger til Akkrediteringsrådet, som afgør sagerne på rådsmøde i slutningen af
juni.
Det danske udbud af multimediedesigner er indstillet til positiv akkreditering. Kriterium IV
(tilrettelæggelse og gennemførelse) er vurderet som delvist opfyldt med udgangspunkt i,
at panelet vurderer, at frafaldet er højt og at de indsatser, som udbuddet har præsenteret
ikke er tilstrækkelige.

Det engelske udbud af multimediedesigner er indstillet til betinget positiv akkreditering.
Kriterium IV er vurderet som delvist opfyldt med udgangspunkt i, at panelet vurderer, at
frafaldet er højt og at de indsatser, som udbuddet har præsenteret ikke er tilstrækkelige.
Frafaldet er højere end på det danske udbud, og det vurderes tilsyneladende af panelet
som mere problematisk end for det danske udbud.
Ledelsen på multimediedesigner-udbuddene vil udarbejde planer for, hvordan der følges op
på frafaldet, herunder specifikt for det engelsksprogede udbud.
Professionsbachelor i finans er indstillet til en positiv institutionsakkreditering. Kriterium IV
er vurderet som delvist opfyldt med udgangspunkt i en problematik angående lav
studieintensitet. De øvrige kriterier er opfyldte. Udbuddet anerkender problemstillingen
angående studieintensiteten og har i sin uddannelsesrapport og udviklingsplan udarbejdet
planer for at følge op.
Cphbusiness er tilfreds med, at alle tre udbud har fået vurderet øvrige kriterier, herunder
kriteriet om videngrundlag som opfyldt.
Hvad angår den supplerende akkreditering af handelsøkonom, så blev Cphbusiness i
sommeren 2015 informeret om Akkrediteringsrådets afgørelse af den 26. juni 2015 om
betinget positiv akkreditering for udbuddet af erhvervsakademiuddannelsen inden for
handel på Cphbusiness. Tre ud af fem kriterier blev vurderet delvist opfyldt. Det drejer sig
om kriterium 1 begrundet i mangel på systematisk aftagerdialog, kriterium 2,
utilstrækkelig videngrundlag, og kriterium 4, frafald grundet manglende praktikpladser.
I september måned 2016 skal Cphbusiness aflevere akkrediteringsredegørelser for
udbuddene:





Logistikøkonom
Professionsbachelor i international hospitality management – dansk
Professionsbachelor i international hospitality management – engelsk
Handelsøkonom – supplerende akkreditering.

Efterfølgende vil der være arbejde med at besvare supplerende spørgsmål fra panelet,
gennemføre akkrediteringsbesøg og kommentere på rapporterne, når de kommer i høring.
Ifølge Danmarks Akkrediteringsinstitutions tidsplaner vil alle sagerne være i proces, mens
Cphbusiness gennemgår institutionsakkreditering.

Relevans
Prioritering
Uddannelsesfelt

Forhold
2015

1.1

Hele porteføljen
fuldtidsuddannelser

Balancen mellem job og videreuddannelse i forhold til
arbejdsmarkedsbehov, både ift.
erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser

1.2

Uddannelse:
Handelsøkonom

Særlig indsats ift lønnet praktikpladser efterår 2016

A

1.3

Hele porteføljen –
fuldtids- og
deltidsuddannelser

Nyt koncept for systematisk aftagerdialog, nedsættelse
af advisory boards for visse udbud samt
implementering af videnkoordinatorfunktion på alle
områder

A

1.4

Hele porteføljen internationale studerende
og hold

Model for monitorering af ledighed og beskæftigelse,
der giver viden om hhv. danske og engelsksprogede
udbud samt internationale studerende

A

1.5

Udbud efter ”Bornholmermodellen”

Serviceøkonom i Nordsjælland – dialog med ministeriet
samt evaluering af modellen på igangværende udbud

B

1.6

Hele porteføljen
deltidsuddannelser

Strategisk stillingtagen til EVU uddannelsesporteføljen i
relation til vækststrategi

B

1.7

Programområde
Økonomi og finans

Strukturændringer i de finansielle brancher

C

1.8

Programområde:

Strukturændringer i it-brancher og –funktioner

C

A

It og multimedie
1.9

Uddannelse: PBA
Sportsmanagement

Beskæftigelse og aftagerkendskab

C

1.10

Uddannelse:
Laborant

Ledighed og studenterprofiler

A

1.11

Uddannelser:
Professionsbachelor,
herunder særligt PBA i
international handel og
markedsføring

Afdækning af muligheder for at læse videre

1.4

B

Opsummering indsatser for 2016
Niveau og indhold
Prioritering
Uddannelsesfelt

Forhold
2015

2.1

Fuldtidsuddannelser

Nedbringelse af frafald

A

2.2

Alle fuldtidsuddannelser

Implementering af nye uddannelsesmodeller – Viden
Via praksis

A

3. Videngrundlag
Prioritering
Uddannelsesfelt

Forhold
2015

3.1
A.
B.
C.
D.

Hele porteføljen

Implementering af videnskoordinatorer på områderne

Forhold, som er afdækket og fordrer handling.
Forhold, som fordrer yderligere afdækninger før handling
Forhold, som bør følges og eventuelt fordrer yderligere afdækninger
Initiativer igangsat

A

Forslag til bestyrelsesmøder i 2017-18











