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Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af referat    (01/17/01) 

2. Godkendelse af dagsorden     

3. Præsentation af Cphbusiness for Fremtiden v. Karen Fink 

4. Siden sidst v. SUR 

1. LinkedIn badge 

2. AU produktudvikling 

3. PBA - dimensioneret 

4. Akkreditering HAK og LOG 

5. Valgfag 

5. Vinteroptag 2017 – orientering v. SUR   (02/17/01) 

6. Udviklingskontrakten med ministeriet –  

orientering v. SUR og diskussion   (02/17/01) 

7. Evt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat 

Referatet blev godkendt 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

SUR forslog en ændring til dagsordenen, at ”Præsentation af Cphbusiness for Fremtiden” ved 

Karen Fink blev tilføjet dagsordenen som punkt 3. Ændringen blev godkendt af formanden og 

udvalget.     

Ad. 3 Præsentation af Cphbusiness for Fremtiden v. Karen Fink 

KAFI præsenterede projektet ”Cphbusiness for Fremtiden” og efterlyste udvalgets input om 

fremtidens udfordringer inden for det  merkantile erhvervsfelt, mhp. afholdelsen af en 

workshop senere på året. KAFI var interesseret i at interviewe medlemmerne af 

uddannelsesudvalget eller andre i deres organisationer. 



Formanden påskønnede projektets initiativ, da han mente, at det er en central del af 

uddannelsesudvalgets formål. 

Opsamling: 

SUR kontakter Thor Palmhøj om KAFI’s forespørgsel. 

 Ad. 4 Siden sidst v. SUR 

1. LinkedIn badge 

LinkedIn badges er nu udarbejdet. 

2. AU produktudvikling 

Uddannelsesudvalgets forslag til AU i international handel er nu sendt til 

viderebehandling i systemet. 

3. PBA - dimensioneret 

PBA skal skæres ned fra 9 hold i 2016 til 6 hold i 2020 

4. International dimensionering: 

SUR oplyste også, at Cphbusiness ”frivilligt” er gået med til at nedlægge 

internationale hold. Det  bliver et PBA-hold, som vi allerede pga. PBA-

dimensionering er tvunget til at nedlægge. Planen for den internationale 

dimensionering er ikke lagt 

5. Akkreditering HAK og LOG 

LOG og HAK akkrediteringsbesøgene har været gennemført. Vi forventer svar 

på HAK akkrediteringen i marts 2017 og svar på LOG akkrediteringen i 

december 2017.  Det er Cphbusiness vurdering, at LOG akkrediteringen gik 

godt. 

Da det store problem for HAK er, at de studerende ikke kan finde lønnede 

praktikpladser spurgte Claus Agø Hansen, om der var mulighed for at gøre 

praktikken SU berettiget. SUR og SDL oplyste, at HAK netværket allerede har 

ansøgt ministeriet om dette. Ministeriet afviste ansøgningen med henvisning til, 

at ministeriet ikke ville bærer den ekstra SU omkostningen, dette ville 

medfører. 

Det blev diskuteret, om det var muligt at lave hele HAK’s struktur om, så 

praktikken kunne blive SU berettiget som vores øvrige uddannelser. Dette blev 

dog afvist, da udvalget fremhævede, at den lange praktik og korte skoletid kan 

hjælpe bogligt svage med at komme igennem uddannelsen, hvilket bliver mere 

og mere relevant. 

SUR har undersøgt mulighederne for at lave HAK om til en vekseluddannelse, 

hvor den studerende har en praktikplads fra studiestart og veksler 

praktikarbejdet med kortere skoleophold. Det er juridisk ikke en mulighed. 

Ad. 5 Vinteroptag 2017 – orientering v. SUR (Bilag 02/17/01) 

SUR præsenterede udviklingen i vinteroptaget. Ligesom for sommeroptaget oplever Salg og 

Marketing en vækst i antallet af ansøgere til vinteroptaget. 

 



Ad. 6 Udviklingskontrakten med ministeriet - orientering v. SUR og diskussion (Bilag 

02/17/01) 

SUR indledte med at forklare, at udviklingskontrakten danner baggrund for 

uddannelsesrapporterne. Det var Cphbusiness ønskede at modtage input og rådgivning for at 

forbedre uddannelserne. SUR præsenterede nøgletallene for udvalget.  

 Frafald. Udvalget spurgt meget ind til, hvad vi kender til de bagvedlæggende årsager 

for frafaldet. SUR, LISC og SDL fortalte, at de undersøgelser, vi har lavet, ikke giver et 

entydigt billede, andet end at den sociale dynamik på holdene er meget vigtig. LISC 

forklarede, hvilke tiltag vi har sat i værk bl.a. mere struktureret opfølgning på holdene 

via øget samarbejde mellem  study coach og studievejledning, samt en styrkelse af 

OLA’er. (Obligatorisk LæringsAktivitet).  Claus Agø Hansen forslog, at vi undersøger det 

relationelle mere, hvilke Center for Ungdomsforskning er i gang med under projektet 

”Motivation”. 

 

 Gennemførelse. LISC påpegede, at vi ser en ny tendens blandt de studerende, at de 

vælger ikke at aflevere deres afsluttende eksamensprojekt i første forsøg, fordi de 

håber på at kunne opnå en bedre karakter ved at arbejde videre med et nyt 

eksamensprojekt. Samtidig ser vi en stigning i antallet af stress sygemeldte. 

 

Udvalget spurgte, hvad vi gør for at forhindre stress. SUR og LISC svarede, at vi gør, 

hvad vi kan, bl.a. ved at sætte de studerende i grupper til hovedopgaven, men der nok 

er tale om en ungdomstendens. Morten Andersen fortalte, at virksomheder tilbyder 

psykologer o.l. til stressramte medarbejdere, men hvad kan Cphbusiness tilbyde uden 

disse ressourcer. Vores studerende har heller ikke samme individuelle forpligtelser 

overfor Cphbusiness, som ansatte har overfor en virksomhed. Morten Andersen 

foreslog, at vi kommunikerer mere med konsekvens over for de studerende, f.eks. 

gennem sammenligning med studerende fra udlandet.  Claus Agø Hansen forslog, at vi i 

stedet prøver at skabe noget ro om de unge, mindre Facebook, mindre karakterræs, og 

i stedet får dem til at fokusere på deres uddannelser med et dannelses/interesse fokus. 

Da hele verden ligger åben for vores studerende kan det være svært for dem at binde 

sig til et valg, dette kan måske løses gennem mere karrierevejledning. 

Udvalget diskuterede denne udfordring, og de nye og ændrede succeskriterier og 

belønningsnormer som Generation Z har. SUR spurgte, om dette var et 

forskningsprojekt for DEA. Samtalen kredsede om, hvad vi kan gøre for at give de 

studerende mere fokus og afdække, hvilken drivkraft de har. Der kom ingen klar 

konklusion på dette, men måske er et skridt på vejen at vejlede de studerende mere 

konkret, mere systematisk og tidligere, f.eks. i ansøgningsperioden eller i intro-ugen.  

 

 Ennova 2016. LISC knyttede en kommentar til SUR’s gennemgang. Vi har for første 

gang fået Studenter Trivsels Undersøgelsen (Ennova) på hold niveau. Vi har udleveret 

resultaterne til teamsene og fået en del brugbar feedback fra dem. Igen er der her stor 

variation mellem holdene. Morten Schmidt påpegede, at vi skal gøre noget for at hæve 

vores ambassadør score. SUR forklarede, at vi arbejder med det, men vi kan ikke sige, 

hvornår det slår igennem, idet denne score er resultat af de samlede indsatser. 

 



 Studieintensitet. Claus Agø Hansen var ikke overrasket over tallene, men han var 

skuffet over de studerendes indsats. Flere forhold omkring studieintensiteten blev 

diskuteret. Udvalget var meget kritisk overfor, at de studerende har en undervisningsfri 

dag. Ikke alene kan dette opfattes som en fridag, det sender også et signal om, at 

uddannelsen ikke er vigtigt og kan gennemføres med en meget lille indsats fra de 

studerendes side. Udvalget indstillede, at den undervisningsfrie dag bliver afskaffet. 

Ad. 7 Evt. 

Der var ingen punkter til evt. 


