
  

Referat Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness 11 
 

Torsdag den 17. august 2017 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

 
Tilstede: Lisbeth Buchwald Schwarz, Andreas Kiær Thomsen, Jan-Christian Haxthausen, Thor 

Palmhøj, Søren Vammen, Morten Andersen, Susanne Rievers, Søren Dyrberg Larsen (ref.)  

 

Afbud: Morten Schmidt, Michael Krag-Svendsen, Mette Holm Bertelsen, Peter Helstrup, Claus 

Agø Hansen 

 

Dagsorden Bilag 

 

1. Godkendelse af referat (03-17-01) 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af årshjul 2017-18 (bilag) (03-17-02) 

4. Status på sommeroptag - orientering v SUR 

5. Uddannelsesrapporter - findings orientering v. SUR  (03-17-03, 04, 05, 

06, 07) 

6. Udviklingstendenser i erhvervene - forslag til nye udviklingsprojekter 

7. Eventuelt 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat (03-17-01) 

Referatet blev godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen blev godkendt. 

Ad. 3 Godkendelse af årshjul 2017-18 (bilag) (03-17-02) 

Årshjulet blev godkendt. Under dette punkt blev det diskuteret, at der mangler en 

studenterrepræsentant fra Søerne. Da Mette Holm Bertelsen er fra Markedsføringsøkonom, vil 

det være en fordel, hvis det var en PBA med LOG baggrund eller en LOG’er der vil læse PBA. 

Opsamling: 

SDL følger op med KST for at finde yderligere en studenterrepræsentant, gerne med LOG 

baggrund. 

Ad. 4 Status på sommeroptag - orientering v SUR 

SUR gennemgik sommeroptaget på Salg og Markedsføring. Da LOG har haft problemer med at 

tiltrække ansøgere, blev det igen diskuteret, om LOG skal omdøbes og markedsføres bedre og 



bredere. SUR forklarede, at det er en lang proces at omdøbe en uddannelse, og udvalget var 

enigt om, at LOG skal omdøbes, inden der påbegyndes en markedsføring af uddannelsen. 

HAK har stadig udfordringer med, at de studerende er kræsne med praktikvirksomheder. Dette 

sker på trods af, at HAK har arbejdet målrettet med at skabe forventningsafstemning og har 

ansat en praktikkoordinator. 

Opsamling: 

HAK vil arbejde endnu mere på at skabe forventningsafstemning ift. praktik. 

Ad. 5 Uddannelsesrapporter - findings orientering v. SUR  (03-17-03, 04, 05, 06, 07) 

SUR præsenterede uddannelsesrapporterne og grænserne for måltallene. Der blev lagt vægt 

på, at et fokusområde er at nedbringe de MEC studerendes frafald. LISC oplyste, at det i høj 

grad er under hovedopgaverne, MEC studerende falder fra bl.a. pga. stress. Udvalget spurgte 

indtil, om de studerende har større individuelle opgaver tidligere i uddannelsen. SUR og LISC 

svarede, at det har de ikke, og det betyder, at nogen studerende skal bruge hovedopgaven på 

at lære at skrive individuelle opgaver, og dette forsinker deres aflevering. I denne forbindelse 

forklarede SUR, at PBA tidligere har haft problemer med, at de studerende udsætter deres 

hovedopgaveaflevering pga. SU, studiearbejde e.l. Dette problem er dog elimineret på Søerne, 

efter en ny procedure er blevet indført, der kræver, at de studerende skal lave en ny 

problemformulering, har gjort det mindre attraktivt at udskyde afleveringen. 

Med udgangspunkt i det 15 procentpoints fald HAK har oplevet i Studieglæde, Loyalitet og 

Udbytte, blev studieglæden og ambassadør diskuteret generet. Dette førte til en lang 

diskussion med følgende pointer: 

 Udvalget mente, at vi bør sigte efter at opnå 80 % i studieglæde. LISC oplyste, at vi i 

foråret fik mulighed for at se hvilke teams, der trækker gennemsnittet ned og oplyste, 

at områdeledelsen er i dialog med de relevante teams. Søren Vammen pointerede, at 

de vigtigste ambassadører er vores 1. semesters studerende, da det primært er dem, 

der har kontakt til potentielle studerende. 

 4. semester skal med i undersøgelsen, da Salg og Markedsføring har hypoteser om, 

hvad dimittenderne syntes om uddannelsen men ingen fakta. 

 Hvis Salg og Markedsføring mener, at resultaterne er misledende pga. en forkert 

spørgeramme, skal vi lave spørgerammen om. 

 Udvalget mente, at det første sted vi bør starte er at forhindre skemaændringer. Hvis 

skemaændringer er uundgåelige, f.eks. ved sygdom, skal der slås hårdt ned på de 

undervisere, der ikke følger sygemeldingsproceduren. Nogen af udvalgets medlemmer 

udtrykte, at manglende overholdelse burde have konsekvenser.  

 Løbende evalueringer og feedback er nødvendigt og forventet af de nye generationer. 

Udvalget foreslog, at PL’erne holdt 15 min. feedback sessioner med hvert hold hver 

måned eller som et absolut minimum hver anden måned. Disse sessioner må meget 

gerne indeholde negativ feedback, som f.eks. ”Er I et godt hold” eller ”Som PL mener 

jeg ikke, at jeres hold gør nok for at skabe en god stemning på årgangen”. De 

studerende bør også have mulighed for at give feedback løbende, dette kan være så 

simpelt som smiley’s efter hver lektion. 



SUR og underviserne forklarede, at Salg og Markedsføring arbejder med flere af disse 

parametre. Vi har iværksat et nyt tutorprogram, der bl.a. skal være med at sikre bedre 

forventningsafstemning. Samtidig er Alumnenetværket ved at blive opbygget, hvilke også kan 

styrke muligheden for forventningsafstemning og hæve beskæftigelsesgraden blandt vores 

dimittender.  

SUR præsenterede resultaterne fra AU, der har samme problemer som fuldtidsuddannelser 

med, at få underviser trækker gennemsnittet ned. På AU er der taget hånd om problemet, og 

vi afventer effekterne af dette. I denne forbindelse fortalte SUR, at AU i Retail bliver lukket, 

dette førte til den diskussion om hvilke behov, der er for efteruddannelse for detailhandlen. 

Thor Palmhøj fortalte, at psykologi, afsætningsøkonomi, kundeoplevelser, købmandskab og 

omnichannelmarketing er det, der er behov for. I denne sammenhæng slog Thor Palmhøj og 

resten af udvalget fast, at Cphbusiness hjemmeside stadig er uigennemskuelig og skræmmer 

potentielle kunder væk. Udvalget var enigt om, at Cphbusiness AU har et enormt potentiale for 

salg, hvis vi kan vise omverden, hvilke varer vi har. 

Opsamling: 

Udvalget var enigt om, at der skal laves evalueringer på 4. semester. 

Uddannelserne skal arbejde mere med løbende feedback. 

Hjemmesiden skal gøres meget mere gennemskuelig for EVU. 

Ad. 6 Udviklingstendenser i erhvervene - forslag til nye udviklingsprojekter 

Dette punkt blev udskudt pga. tidsmangel, og det blev aftalt, at det skal være det eneste 

punkt på næste møde. På falderebet foreslog Morten Andersen og Thor Palmhøj, at Fremtidens 

Markedsføring skal fokusere mindre på online jobopslag og inddrage søgekriterier fra LinkedIn 

samt kvalitative interview med virksomheder, der headhunter medarbejdere. 

Opsamling: 

På næste møde er udviklingsprojekterne eneste punkt. 

SDL sender projektpræsentationerne fra sidste møde ud til udvalget. 

Ad. 7 Eventuelt 

Der var ikke nogen punkter til evt. 


