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Uddannelsesudvalg, mødereferat 

 

Dato: Den 13. September, 2017 

Referent: Robert Schønrock Nielsen 

Deltagere: John Callisen, Marianne Kragh – HORESTA, Michael Jørgensen – 3F, Kristi Marie 

Rammo – HK, Anne Mette Knudsen – DGI-byen, Maria-Dahl Petersen - Tivoli, Simon Callard, 

Serviceøkonom- Lyngby, Robert Schønrock Nielsen – medarbejderrepræsentant, 

 

Afbud: Jens Friis-Jensen – RUC, Jens Peter Kjær Hansen – medarbejderrepræsentant, Stine 

Bech Josefsen – Danske Erhverv, Karina Kaufeld Andreasen – ISS  

Uden afbud: Tobias Rossil - studenterrepræsentant 

Dagsorden:  

1. Referat – opfølgning på praktik 

2. Nyt fra uddannelserne 

3. Nyt fra formanden 

4. Hvordan får vi skabt job til vores kandidater 

5. Nye mødedatoer 

6. Eventuelt 

 

Punkt fra 
dagsorden 

 

Referat 
opfølgning på 
praktik 

Beslutninger + opfordringer 

 

Ingen kommentar til referatet bortset fra, at de skal udsendes 
tidligere 

John redegjorde for status på praktik samt baggrundshistorien. 
Blandt mødedeltagerne var der en god dialog omkring de 
internationale studerende studieindsats. Det blev i den 
sammenhæng bemærket, at de internationale studerendes faglige 
niveau ude i praktikken er en smule højere end de danske 
studerende.  

På den anden side har de internationale studerende en række 
udfordringer mht. at få etableret fælles kultur og et socialt 
engagement når de vender tilbage til holdene på 
erhvervsakademiet. Der kan samtidig også registreres et lavere 
frafald blandt.de udenlandske studerende sammenlignet med de 
danske studerende. En af udfordringerne er, at der opstår et frafald 
efter praktikopholdet fordi de studerende lokkes med 
fastansættelser i branchen.  

Opgave + 
Ansvarlig 

John 

Dead-
lines 

 
Nyt fra 
uddan-
nelserne 

John orienterede om den nye studieordning på SØK, hvor der er 
fokus på at målrette læringen til det taktiske og operationelle 
niveau.  
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Der er 4 temaer i den nye SØK-studieordning: 

Service og oplevelse 
Forretningsforståelse 
Samarbejde og Relationer 
Forretningsudvikling   

Der er 70 ECTS fælles nationale elementer. 15 ECTS praktik, 15 
ECTS afsluttende eksamensopgave og 20 ECTS valgfrie 
uddannelseselementer, der er delt op i 3 valgfag. 

På Blågårdsgade er de store valgfag: 

Hotel og restaurant 
Turisme 
Event 
Detailhandel i et oplevelsesperspektiv. 

I Lyngby er de store valgfag Event og Datadriven 
serviceinnovation. 

Erhvervet udtrykte begejstring for ideen om læringskoncepterne 
omkring digitaliserede services. Brancherepræsentanterne 
efterspørger i øvrigt efteruddannelser kredsende omkring 
digitaliserede services.    

Link til studieordningen 

https://www.cphbusiness.dk/media/78521/eak_ser_studieordning_c
ba_2017.pdf 

John redegjorde for IHMs fire temaer økonomi, ledelse, strategi og 
kultur og gæsteforståelse. I den forbindelse stillede Maria-Dahl 
Petersen fra Tivoli stillede spørgsmål til begrundelsen for 
strategiens placering på bachelordelen. John pointerede, at 
strategifaget var pillet af SØK-uddannelsen for at fremhæve det 
operationelle og taktiske niveau i undervisningen. Svaret var 
endvidere at strategiens placering på IHM viser en faglig 
progression i bevægelsen fra Serviceøkonom til 
bacheloruddannelsen og de studerendes krav til at kunne varetage 
opgaver selvstændigt.    

IHM temaer er blevet flyttet, således at praktikken flyttes til 3. 
semester sammen med bacheloropgaven. 1. semester er ledelse 
samt kultur og gæsteforståelse, 2 semester er økonomi, strategi og 
valgfag. 

Dette betyder, at der ikke længere er praktikanter 9 måneder om 
året, men kun 6. I øjeblikket undersøges det i erhvervet om 
praktikken på SØK kan flyttes til 4. semester. 

Troløsheden blandt de nyuddannede medarbejdere blev ligeledes 
diskuteret. En anbefaling var i den sammenhæng, at skabe fast 
forekommende sociale arrangementer hvilket leder til en stærkere 
fællesskabsstruktur (social kapital) blandt medarbejderne som kan 
medvirke til at fastholde medarbejdere i længere tid.  

 

 

  

https://www.cphbusiness.dk/media/78521/eak_ser_studieordning_cba_2017.pdf
https://www.cphbusiness.dk/media/78521/eak_ser_studieordning_cba_2017.pdf
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Nyt fra 

formanden 

 

Formand for uddannelsesudvalget Marianne Kragh – Horesta, 
påpegede vigtigheden at etablere en nordisk hotelskole der kan 
virke som et alternativ til de private hotelskoler i Schweiz og Østrig.  
Det er tanken, at en nordisk hotelskole med moduler på 
bachelorniveau i de Skandinaviske lande skal baserede sig på 
skandinaviske dyder såsom samarbejde, dialog og selvdisciplin.  

Et af formålene med en fremtidig etablering af en nordisk 
hotelskole er holde på de bedste skandinaviske studerende 
således de efter endt uddannelse får beskæftigelse i hotel- og 
restaurationsbranchen i Danmark eller i de i øvrige skandinaviske 
nabolande.  Blandt mødedeltagerne var der stor tilslutning til at 
igangsætte et analysearbejde omkring perspektiverne for en 
tværnational og tvær-institutionel hotelskole i nordisk regi som skal 
være placeret inden for det nuværende formelle 
uddannelsessystem. 

Der var enighed om, at der på det næste møde reserveres tid til at 
mødedeltagerne kan udveksle ideer omkring formål, rammer, 
implementering, samt hvad der giver mest mulig mening for 
branchen i forhold til et hotelskolekoncept  

  

Hvordan får 

vi skabt job til 

vores 

kandidater 

 
 

John præsenterede de to undersøgelser baserede på SØK/SEM og 
IHM.  

Marianne havde svært ved at se forskellen i de studerendes 
kompetencer under praktikken. John fermhævede at den store 
forskel er, at man på bachelordelen har forventninger til at de 
studerende kan arbejde selvstændigt, hvilket man ikke har til 
serviceøkonomer jvf kvalifikationsrammen. De studerende kommer 
jo i arbejde eller læser videre. 

Udvalget var ikke imponeret af de jobtitler, de studerende på IHM 
havde ift serviceøkonomer, men det er stadig for tidligt at sige 
hvordan deres videre karrierer forløber. 

  

Nye møde-

datoer 

 

Vi kom frem til at mødes den 30. november 2017 fra kl. 14.00-
16.00.  
Der sendes Doodle ud for at få møderne i 2018 i kalenderen. 

 

 

 

 
Eventuelt 

 

John fortalte om etableringen af en jobportal rettet mod hotel og 
restaurationsbranchen på tværs af landet. HOSCO 
 

  

 


