
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle område 

Referat 

Dato: 13. marts 2017 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Nordea, Strandgade 3, 0900 Kbh C 

Referent: Karen Almdal 

Deltagere:  

Gitte Laursen (DE); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Rasmus Guldbrandsen (FIB studerende, 

6. semester); Jakob Hørdum (TopDanmark); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Súzanne 

E. Hirsch-Fabricius (FA – Lars Djernæs var forhindret); Karen Almdal (Cphbusiness), Allan Bo 

Christensen (FOAK), Rebecca Hansted (FIN studerende), Karina Mernøe (Nordea), Henriette 

Tanderup(gæst fra Cphbusiness); Rebecca Hansted(FIN studerende, 3. semester) 

 

Afbud: Lasse Thorn (HK), Kirsten Gundtofte (Finansforbundet), 

 

Deltog ikke: Malene Krogh (FSR) 
 

 

 

Dagsorden: 
 

Velkommen – nye medlemmer 

Godkendelse af referat fra den 10. november 2016 

Referatet er godkendt. 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

Vinteroptag/studiestart 

 Finansøkonomer v/Bo Steen Larsen 
o 4 hold=151 studerende; 1. prioritet=214; Ansøgere=272   

 AU FR v/Elsebeth Riis Pedersen 
o 479; fald bank/realkredit; stigning ejendomsmæglere 

 AU ØR v/Bo Steen Larsen 
o 154; faldende tendens 

Brainstorm på efter-/videreuddannelse på Finansområdet v/alle 
Et stigende antal studerende bliver ansat i andre brancher, end dem de har 

været i praktik i. 
Forsikring: FOAK har et bredt udbud af efter-/videreuddannelse. 
Der er et stigende behov for at uddannelse kan dokumenteres (at få ETCS 

point for efter-/videre-uddannelse).  
Hvad er økonomisk mest rentabelt? 

Kvalitetssikring. 



 

Ejendomsmægler: DE udbyder efter-/videreuddannelse i DE regi og efter-
/videreuddannelse i offentlig regi (Akademiuddannelsen i Finansiel 

rådgivning =ECTS point) 
Ejendomsadministration anvender en beskyttet titel.  
 

 
Status på praktiksituationen, Forår 2017 – v/Bo Steen Larsen 

• Status v/Bo Steen Larsen 

• Meget tilfredsstillende tal for antal studerende i praktik  

• Forsikring: Bemærkelsesværdigt lavt antal studerende fra 

Cphbusiness i praktik i forsikring. Men flere på de jyske 
akademier, da GF er aktiv i Jylland. 

• Økonomifunktioner: Et stigende antal studerende i praktik 

• Trends og ændringer v/alle. 

• De studerende efterlyste mere information om 

praktikmulighederne. Karen Almdal orienterede om, at 
Cphbusiness på 2. semester (Finansøkonomi) gennemføres 

en 2 ugers obligatorisk læringsaktivitet med særligt fokus på 
jobindholdet i de forskellige brancher (Bank, Forsikring, 
Ejendomsmægler, Ejendomsadministration, Økonomistyring 

og revision). Formålet er at de studerende skal få indsigt i 
og reflektere over den branche de vil søge praktik i og gøre 

karriere indenfor. Herunder: Branchens struktur; Væsentlige 
produkter/ydelser; Internationale forhold og/eller trends; 
Fremtidige udfordringer for branchen; Personlige og faglige 

kompetencekrav til branchens medarbejdere.  

Opfølgning på udviklingskontraktens indsatsområder v/Bo Steen 
Larsen 

Gældende 2015-2017 opfølgning på næste møde. 

Forsknings- og udviklingsprojekter på området v/Bo Steen Larsen 

1) Den Finansielle sektor under forandring 

2) Viden om Finansbachelorerne 

3) Fremtidens ejendomsmægler 

 

Fordeling på brancheretning A – 4. semester 

Tendenser: stigende interesse for forsikring blandt Finansbachelorerne 

Tema: Velkommen til den finansielle sektor v/Bo Steen Larsen 



 

• De studerendes mindset, når de starter på uddannelserne 

Tendens til at mindsettet er lavere bland de studerende fra Cphbusiness end 

fra de andre akademier.   

Brainstorm: Arbejder med forventninger i Intro. 

De studerende oplever, at en del studerende har lavt frermmøde til 

undervisningen og vælger at gå på arbejde i stedet for til undervisning. De 
ikke aktive studerende har svært ved at finde studiegrupper og bliver derfor 

ofte sat sammen i grupper.  

Den nye skemastruktur (kl. 8.15 – 12.00 og 12.30-16.15) betyder, at der er 

lavere fremmøde i ydertiderne/de sidste lektioner. Ros til 4 lektioners-blokke 
fra de studerende. 

Info om karrieremuligheder i finanssektoren: 

http://finanskarriere.dk/ 

 

Indstillinger til bestyrelsen 

Punktet er ikke relevant her i marts, men på mødet i maj er der adskillige 
indstillinger fra udvalget til bestyrelsen – se det omdelte årshjul.  

Tak for husly til Karina Mernøe 

 

Datoer for møder i 2017: 

Dato- alle dage kl. 14.00-16.00 Sted 

Mandag 13. marts 2017  Nordea, Strandgade 3 

Torsdag 18. maj 2017 mødet flyttes – Bo 

Steen Larsen udsender en Doodle til nyt 

møde 

DE 

August FA 

Oktober Danske Bank, Høje Tåstrup 

 

 
 

 

http://finanskarriere.dk/

