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Uddannelsesudvalgsmøde referat 

Dato: 5.9.2017 

Referent: Line Tødsø Jensen  

Deltagere: Alexander Ulrich (DI), Marianne Rasmussen (Lederne), Magnus Balslev Jensen (DEA), Ingerlise 
Stendevad (Lektor på I&E), Anne Gerd Sindballe (Cphbusiness), Henriette Tanderup (Programleder), Simon 
Callard (Programleder), Michael Huss Svejstrup (Områdechef), og Line Kronborg (Studerende på I&E).  
 
Afbud: Jacques van Wonterghem (DTU), Pernille Berg (FFE), Anette Nørgaard (Microsoft) og Carl Christian 
Villendrup Jenster (Studerende på I&E). 

Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ Beslutning 

Velkomst v/ formand 
Alexander Ulrich  
Godkendelse af 
dagsorden samt 
godkendelse af seneste 
mødereferat 
 

  Udvalget havde ingen 
kommentarer til forrige referat 
09.05.2017– referat godkendt.  
 
Dagsorden godkendt. 

Besøg hos nystartede 
studerende på I&E 

Udvalget var på en kort visit hos det 
nystartede, internationale hold på 
Innovation og entreprenørskab 
uddannelsen.  
 
Formålet var at se, hvordan de studerende 
arbejder, og hvordan selve miljøet på 
uddannelsen er.  

 

Siden sidst (kort 
gennemgang af seneste 
udvalgsreferat og det 
rundsendte 
orienteringsbilag) 

Michael Huss Svejstrup gennemgik det 
rundsendte orienteringsbilag, som udvalget 
har haft mulighed for at læse før mødet. 
 
Angående sommeroptaget: 
På Innovation & entreprenørskab 
uddannelsen har vi optaget 120 studerende 
ud af knap 600 ansøgere. På den ene side, 
er det ærgerligt, at vi må afslå mange 
ansøgere, men på den anden side er vi 
inde i en positiv udvikling, hvor flere og flere 
søger ind på uddannelsen.  
 
Ansøgerne bliver bl.a. udvalgt på baggrund 
af et motivationsbrev.  
 
Angående vinteroptag: 
Cphbusiness planlægger det første 
vinteroptag på uddannelsen i 2018. Det 
forventes ikke, at dette fører til et mindre 
optag om sommeren.  
 
Det blev diskuteret, hvorvidt det er værd at 
vente med at implementere vinteroptag, før 
den nye studieordning er trådt i kraft. 
Cphbusiness vurderer, at en ny 
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studieordning ikke vil betyde et kæmpe 
skred i færdigheder, viden og kompetencer 
for dimittenderne, så vi går videre med 
planerne, men vil selvfølgelig have 
udvalgets bemærkninger in mente.  
 
Michael Huss Svejstrup berørte kort 
punkterne fra orienteringsbilaget om 
dimittender, ny studieordning og 
Inkubatoren. Udvalget havde ingen 
spørgsmål til punkterne.  

To konkrete eksempler 
fra uddannelsen 
(gruppedannelse og 
valgfagsrapporter) 

Angående gruppedannelser: 
Ingerlise Stendevad præsenterede de 
studerendes gruppedannelser i forbindelse 
med valgfag.  
Der veksles mellem at grupperne 
sammensættes af underviserne og at de 
studerende selv danner grupper. Også når 
de selv bestemmer grupperne, ser det ud 
til, at de blander sig på tværs af 
uddannelsesbaggrund, hvilket er meget 
positivt. 
 
Angående valgfagsrapporter: 
Ingerlise Stendevad præsenterede tre 
eksempler på valgfagsrapporter, der er 
lavet på Innovation & entreprenørskab 
uddannelsen.  
Første eksempel var fra en gruppe, der 
skabte en CSR business model.  
 
Andet eksempel var en rapport om 
selvkørende biler, hvor gruppen undersøgte 
dette i forhold til fodgængers adfærd. 
Undersøgelsen blev foretaget på baggrund 
af spilteori.  
 
Det tredje eksempel var en rapport om 
frivilligt arbejde, hvor gruppen skabte en 
Drivhusmodel for, hvordan frivillige 
motiveres.  
 
Grupperne har i forbindelse med valgfaget 
lavet en one-pager, der kort beskriver deres 
arbejde. Disse blev delt ud i udvalget samt 
et eksempel på en hel vagfagsrapport.  
 
Line Kronborg fortalte udvalget om hendes 
oplevelser med valgfagsprocessen og om 
gruppens ture rundt i verden, der blandt 
andet bød på et besøg hos Google. 
Formålet var at se nærmere på kreative 
arbejdsmiljøer.    

 

Præsentation af 
årsplanen for I&E-
uddannelsen + 
spørgsmål/dialog om 
uddannelsens fokus og 

Rune Meyer, underviser på I&E fremlagde 
underviserteamets planer for uddannelsens 
1. semester (primært) . 
 
Uddannelsens 1. semester er bygget op 

Slides fra Runes præsentation 
sendes ud til udvalget.  
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fremtid omkring MITs model 24 steps. Baseret på 
sidste års erfaringer er konceptet tilpasset, 
således at de nye studerende tidligt 
præsenteres for 24-steps modellen og en 
fixed case.  
 
Eksekvering er et væsentligt fokuspunkt 
på Innovation & 
entreprenørskabsuddannelsen.  
De studerende skal vide, hvor vigtigt det er 
at kunne eksekvere og hvad det indebærer, 
at være entreprenør. Det vil semestrets 
læringsflow og indhold sikre.  
 
Herudover er samarbejde og ledelse i 
fokus.  
Krav til fremtidens ledere- herunder at 
skabe værdi for en virksomhed samt være 
åben for en proces, hvor det er okay at 
fejle, men samtidig lære af disse fejl og 
bruge dem til at komme et skridt videre, vil 
blive prioriteret.  
 
Underviserteamet har en stærk 
underviserprofil med ledelse og motivation 
som speciale, der tager sig af 
kerneområdet ”ledelse af et team” på 
uddannelsen. Teamledelse vil være i fokus i 
dette semester, da der i underviserteamet 
er kommet en ekspert i high performance 
teams.  
 
Marianne Rasmussen er positiv overfor det 
større fokus på ledelse og især 
teamledelse.  
 
Magnus Balslev Jensen spurgte ind til 
ekstern videndeling.  
Rune Meyer fortalte bl.a. at der afholdes en 
netværksdag i forbindelse med 
introforløbet, hvor de studerende fra 
Innovation & entreprenørskab kan 
netværke med forskellige virksomheder. 
Dette er lige såvel en mulighed for 
virksomhederne for at se de studerede an 
som mulige praktikanter og ansatte.  

Præsentation af Sport 
Management 
uddannelsen og dialog 
med udvalget om 
Cphbusiness opfordring 
til, at uddannelsen 
indlejres i I&E-udvalget 

Simon Callard præsenterede Sport 
Management uddannelsen. 
 
På trods af at uddannelsen har eksisteret 
siden 2009, findes den kun på UCN, 
Lillebælt og Cphbusiness. 
 
Uddannelsen har trods navnet også et 
stærkt fokus på event og et lidt mindre 
fokus på leisure.  
 
Uddannelsen har bl.a fokus på idéudvikling, 

Slides fra Simons præsentation 
sendes ud til udvalget.  
 
Næste skridt er at finde nye 
medlemmer til udvalget fra 
sportsbranchen. Michael Huss 
Svejstrup har nogle 
repræsentanter i tankerne, men 
modtager gerne forslag fra 
udvalget.  
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markedsundersøgelser m.m. ligesom hele 
feltet genteknologi i forhold til sport samt E-
sport fylder mere og mere  
 
Simon viste et eksempel på en modulplan 
for 1. semester samt en for 2. semester. På 
1. semester sættes der fokus på innovation 
& entreprenørskab, mens der på 2. 
semester undervises i bl.a. Project 
management.  
 
Der var ingen spørgsmål fra udvalget, som 
ellers virkede positive overfor ideen om at 
indlejre Sport Management i udvalget. 

Præsentation af et årshjul 
for udvalgets arbejde 
efterfulgt af input til 
fremtidige temaer/emner 
til diskussion i udvalget 
samt hvilke gæster vi 
fremadrettet vil inddrage 
ad-hoc 

Michael Huss Svejstrup præsenterede kort 
et årshjul for udvalget.  
Årshjulet definerer emner, der vil blive taget 
op i udvalget i løbet af det næste år. 
Desuden forklarede han, at der er et link, 
mellem det vi diskuterer i udvalget og de 
emner, der tages op på Cphbusiness 
bestyrelsesmøder.  
 
Alexander Ulrich foreslog, at vi bruger 
årshjulet i forhold til dagsordner og 
orienteringsbilag samt som en vejviser for, 
hvor vi er i processen.   
 

Udvalget opfordres til at bidrage 
med input til eksterne besøg, 
emner m.m. der kan føde ind til 
årshjulet og tages op på 
kommende udvalgsmøder. 

Udvalgets input til 
fremtidige undersøgelser 
eller forskning- 
udviklingsprojekter med 
relevans for erhvervslivet 
som Cphbusiness bør 
overveje 

Michael Huss Svejstrup fortalte kort om de 
projekter, der laves i Cphbusiness regi.  
Udvalget er tidligere præsenteret for et for-
projekt om Deløkonomi. Herudover 
gennemføres reelle FoU-projekter, hvor der 
først og fremmest er tale om 
vidensprojekter til gavn for erhvervene vi 
uddanner til og som samtidig kan give et 
kvalitetsløft i vores uddannelser på 
Cphbusiness..  
 
FOU-projekterne er organisatorisk forankret 
i Cphbusiness’ Innovationsafdeling.  
  

Udvalget opfordres til at komme 
med forslag.  
Projekterne skal kunne generere 
praksisnær viden, som kan 
gavne erhvervet.  
 
Magnus Balslev Jensen foreslog 
Social media- 
markedsføringsstrategi, som 
emne. På DEA har de gang i en 
analyse om platformbaserede 
virksomheder og afholder snart 
en Masterclass om Business 
model canvas - Magnus sender 
en invitation videre til udvalget. 

Næste møde (28/11) 
samt datoer for 
udvalgsmøder i foråret 
2018 

Aftalte møder i efteråret 2017: 
 

 28. november 2017 kl 15.00-17.00 
 
Aftalte møder i foråret 2018: 
 

 20. februar kl.15.00-17.00 
 

 6. juni kl.15.00-17.00 
 

Line Tødsø Jensen indkalder 
udvalget.  
 
Alle møder afholdes på campus 
i Lyngby. 

Evt Anne Gerd Sindballe foreslog at udvalget 
fremover tænkes som et læringsmedie, 
hvor de eksterne fortæller mere om sig selv 
og der planlægges refleksionspauser efter 

Cphbusiness udvikler et 
revideret udvalgsmødekoncept, 
som vi forhåbentlig allerede kan 
afprøve til mødet i november. 
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præsentationer, således at de eksterne 
udvalgsmedlemmer kommer mere til orde. 
Der var bred enighed om at forsøge et nyt 
mødeafholdelseskoncept, så udvalget i 
højere grad kan øse af deres viden og 
erfaringer 

 


