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Uddannelsesudvalg, mødereferat 

 

Dato: Den 16. Maj 2017 

Referent: Robert Schønrock Nielsen 

Deltagere: John Callisen, Marianne Kragh – HORESTA, Jens Friis-Jensen – RUC, Jens Peter 

Kjær Hansen – medarbejderrepræsentant, Robert Schønrock Nielsen – 

medarbejderrepræsentant, Karina Kaufeld Andreasen – ISS, Maria-Dahl Petersen - Tivoli, 

Rasmus Schack - studenterrepræsentant IHM 

 

Afbud: Stine Bech Josefsen – Danske Erhverv, Michael Jørgensen – 3F, Jens Friis-Jensen – 

RUC, Lasse Mathias Holm-Jensen-studenterrepræsentant, Anne Mette Knudsen – DGI-byen, 

Klaus Agø – Hansen - HK 

Dagsorden:  

 

• Ny studieordning SØK 

• Dimensionering på IHM og internationale hold 

• Hvordan får vi danske virksomheder til at tage internationale studerende i 

praktik? 

• Status på kvote 1 og kvote 2-ansøgninger  

• Status på optag IHM 

• Profilering af uddannelserne - nye trends 

• Kvalitetsrapport og opfølgning på kvalitetsarbejdet 

• Eventuelt 

 

 

 

Punkt fra dagsorden Beslutninger + opfordringer Opgave + 
Ansvarlig 

Deadlines 

 

Ny studieordning SØK 
 
 

John orienterede om den nye studieordning for 
SØK. 

Med afsæt i den nye studieordning er der kommet 
mere fleksibilitet i forhold til hvordan vi udvikler og 
planlægger uddannelsen på SØK.  

Med studieordningen skal vi endelig være mere 
hands-on på SØK med fokus på det operationelle 
og taktiske niveau mens det strategiske 
perspektiv alene reserveres til 
professionsbacheloren. 
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Vi arbejder med at udvikle valgfagene med 
udgangspunkt i vores videnlog som er 
Cphbusiness viden- administrationssystem. Med 
videnloggen indsamling vi viden om branchen, 
samt ideer til udvikling og forskning.  

 

 

  

 

Dimensionering på IHM 

og internationale hold 

Hvordan får vi 

danske 

virksomheder til at 

tage internationale 

studerende i 

praktik? 
 
 

På IHM vælger vi kun at have to hold (dansk og et 
international). Der er dermed lagt en overlægger 
ind på hvor mange studerende man kan på 
optage på IHM. Frafaldet på IHM er væsentligt 
reduceret (under 10 %) hvilket er særdeles 
positivt.  SØK er ikke dimensioneret.  

Der er et ønske blandt medlemmerne af udvalget 
at finde ud af hvilke virksomheder som aftaler de 
internationale studerende. Til er ligeledes et 
ønske om at finde ud af de internationale 
studerendes beskæftigelsessituation efter de er 
vendt tilbage til deres hjemland.  

Kompetenceprofilen for de internationale IHMér 
og arbejdsmarkedets behov efter dem ønskes 
klarlagt via en statusopdatering. Fremadrettet er 
holdningen i udvalget at vi skal diskutere formatet 
for en sådan undersøgelse med afsæt i de data vi 
allerede har på nuværende tidspunkt.   

 

  

 

Status på kvote 1 og 

kvote 2-ansøgninger 
 

John orienterede omkring ansøgertallet på kvote 
1 og kvote 2 ansøgningerne. Ansøgerantallet er 
tilfredsstillende.   

  

Status på optag IHM 
 

Vi laver i øjeblikket et pilotforsøg hvor 
kandidaterne til professionsuddannelsen 
interviewes og testes på forskellig vis. Der er i alt 
92 studerende som skal gennem vores nye 
optagelsesprocedure til uddannelsen.  

Formålet med pilotforsøget er at identificere de 
mest motiverede og kvalificerede studerende med 
henblik på reduktion i frafaldet blandt vores 
studerende og højne kvaliteten i 
bacheloropgaverne således de studerendes 
jobchancer inden for branchen forøges. Når vi har 
høstet vores erfaring med pilotstudiet overvejer vi 
om optagelsesproceduren skal gøres permanent 
og hvorvidt optagelsesproceduren også skal 
indføres på SØK  

 
 

 

 

 

 

Profilering af 

uddannelserne - nye 

trends 

Vores store arbejde på SØK med blended 
learning har givet positive resultater hvilket 
illustreres ved at de studerende på Bornholm 
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 modtager deres eksamensbeviser på folkemødet 
på Bornholm her til sommer.  
 
Bornholmerne er i øvrigt de mest aktive 
studerende på vores uddannelser – hvilket kan 
ses gennem måling af hvornår de er koblet på it-
systemerne.    

 

Kvalitetsrapport og 

opfølgning på 

kvalitetsarbejdet 

 

 
 

Cphbusiness digitaliseringsstrategi skal 
implementeres på vores forskellige hold. 
Digitaliseringen rummer rationaliseringsgevinst.   

De studerende ønsker at være mere med i 
produktionen via de teknologiske løsninger. De 
studerende efterlyser også undervisning i de 
digitale løsninger eks. google trends mv.    

Der kommer to besøg fra akkrediteringsinstituttet i 
år. Disse besøg vil yderligere styrke arbejdet med 
kvalitetssikring.  

  

Eventuelt 
 

NICE bliver landsdækkende. 
Oplevelsesmanifestet offentliggøres.   

  

 


