
 

Referat Uddannelsesudvalget for det finansielle 

område Dagsorden 

Dato: 29. juni 2017 kl. 9.00 – 11.00 

Sted: Cphbusiness, Landemærket 11, Lokale Status, 5. sal  

 

Til stede: Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Rasmus Guldbrandsen (FIB studerende, 6. 

semester); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Lars Djernæs (FA); Karen Almdal 

(Cphbusiness), Allan Bo Christensen (FOAK), Rebecca Hansted (FIN studerende, 3. semester), 

Karina Mernøe (Nordea), Henriette Tanderup (gæst fra Cphbusiness) 

 

Afbud: Gitte Laursen (DE); Lasse Thorn (HK), Kirsten Gundtofte (Finansforbundet), Jakob 

Hørdum (TopDanmark); Súzanne E. Hirsch-Fabricius (FA); Malene Krogh (FSR) 
 

 

 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat fra den 13. marts 2017 

Godkendt 

Kommentar til ledighed og beskæftigelse: Ministeriet har meget fokus på 

beskæftigelse og ledighed og lægger vægt på at vi uddanner til relevant 
beskæftigelse. Ministeriets tal afviger på nogle områder fra Cphbusiness’ tal og kan 
skyldes validiteten. 

Godkendelse af dagsorden PP fra mødet fremsendes 

Status på kvote 2-ansøgninger (Se tal i PP) v/Bo Steen Larsen 

 

FIB og FIN ser ud til at have fundet et naturligt leje på antallet af kvote 2-
ansøgere – antallet af kvote 2-ansøgere i 2017 svare stort set til 2016.  
6 nye FIB hold 

9 nye FIN hold + et hold på Bornholm 
Alle bedes være opmærksom på mulige praktikpladser på Bornholm, 

således at de studerende fra Bornholm kan blive på Bornholm i 
praktikperioden. 

 

 Opfølgning på kvalitet - Ennova, undervisningsevaluering v/Elsebeth 
Riis Pedersen 

FIB 2016 Alle Ennova tal ”grønne tal” (studieglæde, loyalitet, udbytte og 
ambassadørstuderende). Forringelse på udbytte – vurdering: implementering af 

ny uddannelsesmodel og nye principper for skemalægning. Mindre godt: fysiske 
rammer og Intro-survey.  
Cphbusiness arbejder med de fysiske rammer. De studerende roser den nye 

møblering (ikke optimal, men en klar forbedring). 
Fokus på tematiserende forløb og indlæring skal øge studieintensiteten og 

udbyttet (som er de kritiske punkter). 



 

Studerende: 4-blokke undervisningen er positiv, da der er mere tid til case 
arbejde og tilbagemelding. 8 lektioner er for meget for udbyttet.  

Fysiske rammer er udfordret, for få grupperum ift antal studerende. 
 
FIN Ennova alle 2016 tal er ”grønne”. Studieintensiteten er steget med 4 

timer/uge. Forringelse på udbytte – vurdering: implementering af ny 
uddannelsesmodel og nye principper for skemalægning. Mindre godt: fysiske 

rammer og Intro-survey.  
 
Tutorer: Ideer: gøre tutorerne opmærksomme på ”hvad de selv lærer”, 

forventningsafstemning. 
 

Intro: Det sociale scorer lavt. Studerende efterspørger en intro-tur. De 
studerende søger mere opbakning fra skolen til intro- og studietur. Hjælp til 
studiegrupper.  

 
Det sociale miljø og fysiske forhold scorer lavt og er mangelfuldt. Cphbusiness 

sætte fokus på de gode historier ved at engagere flere studerende.  
 
Tilfredsheden falder gennem studietiden 1. sem. har højere tilfredshed end 3. 

sem. – det bør undersøges nærmere.  
 
 

 Efterspørgsel på dimittender v/Brancherne og aftagere 

222 FIN dimitterede 26/6 

FA: Forventet-beskæftigelsesundersøgelse 2017 – udtræk v/ Lars Djernæs 
 

 Beskæftigelsen i finanssektoren forventes fortsat at falde frem mod 

udgangen af 2017. 

 Det gælder inden for alle brancher. 

 Samtidig er det blevet sværere af rekruttere de rette medarbejdere 

o Alle brancher: Især IT-medarbejdere 

o Større pengeinstitutter: Bl.a. erhvervsrådgivere 

o Mindre pengeinstitutter: Bl.a. erhvervsrådgivere og privatrådgivere 

o Realkredit: Bl.a. erhvervs- og privatrådgivere 

 Det er især inden for disse områder, at virksomhederne forventer at 

opnormere i 2017. 

 Samlet set forventer sektoren at ansætte 338 nyuddannede FIØK’er i 2017, 

svarende til en stigning på 9 pct. Det skyldes også en stigende interesse for 

FIØK’er i forsikring.  

 Paradoksalt forventes et fald i ansættelse af antal FIBA’er i 2017: 102 mod 

166 i 2016. FIBA’er ellers meget populære, hvorfor konkurrence om de nye 

dimittender er stor.  

 Sektoren forventer af ansætte 20 Financial Controllers i 2017. Det er 5 flere 

end forventningen var for 2016.  

 
 



 

Branchen ser forsat større efterspørgsel efter kundeorienterede medarbejdere 
og medarbejdere med bedre psykologisk forståelse i.f.t. interaktion med 

kunder. 
 
Forsikring: Det nye brancheretningsfag for FIN ”Forsikring” er godt modtaget i 

branchen og blandt studerende.  
 

Cphbusiness arbejder med mere brancherettede studieture. 
 
Fremtidig emne: at gøre de studerede til ydere fremfor modtagere 

 
 Profilering af uddannelserne - nye trends v/alle 

Hvilke trends ser brancherne:  
o Digital kompetence: være tryg ved digital kundekommunikation (mange 

medier). Navigere i flere digitale værktøjer på sammen tid. Brug de 

forskellige faciliteter i de forskellige undervisnings og grupper 
sammenhæng.  

o Netværk (fagligt og digitalt) – den seriøse del (dele og hente faglig 
viden) 

o De studerende efterspørger at skolen tager initiativ til at anvende flere 

digitale værktøjer  
o Forretningsudvikling: Er det en kompetenceudvikling Cphbusiness 

studerende skal have? Aftagervirksomhederne efterspørger kreative og 
innovative medarbejdere. ”Life-lab” bruges mere og mere også til at 
teste. Vi skal arbejde mere agilt i fremtiden.   

o Fremtidens kompetencebehov: kundeforståelse, forretningsudviklingen 
og it.  

 
 

 Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – vinteroptag v/Bo 
Steen Larsen 

FIB-praktikundersøgelse: Praktikvirksomhederne evaluere FIB i praktik: lav 

svarprocent, meget tilfredse med de studerendes faglige og personlige 
kompetencer. 

FIN-praktikundersøgelse: Rimelig svarprocent, meget tilfredse med de 
studerendes faglige og personlige kompetencer.  
 

FIB-beskæftigelse undersøgelse: (Afsluttet januar 2015) 

Totalpopulation på 35. Svar % på 74 dvs. 26 svar 
 75% er i fuldtidsstillinger eller trainee-stillinger i relevante virksomheder 
 25% er i fuldtidsstudie (heraf læser 67% videre på Cphbusiness) 

 50% får job i deres praktikvirksomhed 
 61% svarer at deres uddannelse i ”meget høj grad” eller i ”høj grad” har været 

relevant for deres nuværende job, og 17% svarer i nogen grad. 
 

FIN-beskæftigelse undersøgelse:  

Totalpopulation på 43. Svar% på 72 dvs. 31 svar 
 90,5% er i fuldtidsstillinger eller traniee-stillinger i relevante virksomheder 
 50% får job i deres praktikvirksomhed og 28,5% via deres bachelorprojekt 



 

 68% svarer at deres uddannelse i ”meget høj grad” eller i ”høj grad” har været 
relevant for deres nuværende job, resten svarer i nogen grad 

 

 

 

 Årshjul og mødedatoer for 2017/2018 v/alle 
Bo Steen Larsen gennemgik årshjulet og udvalgets opgaver 
 

 Evt. 
FIB afholdt case-competition – det var en kæmpe succes for de studerende 

og vikrsomheden 

Nye medlemmer: studerende, FSR, Ejendomsadministrator 

 

NB: Nye datoer og tidspunkter for møder i 2017/2018: 

Dato Sted 

24. August 2017 kl. 14.00-16.00 FA 

12. Oktober 2017 kl. 9.00-11.00 Danske Bank, Høje Tåstrup 

15. Marts 2018 kl. 9.00-11.00 DE 

17. Maj 2018 kl.14.00-16.00 FOAK 

 


