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Uddannelsesudvalgsmøde referat 
Dato: 9.5.2017 

Referent: Line Tødsø Jensen  

Deltagere: Alexander Ulrich (DI), Marianne Rasmussen (Lederne), Jacques van Wonterghem 
(DTU), Ingerlise Stendevad (Lektor på I&E), Henriette Tanderup (Programleder), Michael Huss 
Svejstrup (Områdechef).  

Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog Konklusion/ Beslutning 

Velkomst, herunder 
spørgsmål til de 
rundsendte 
orienteringsbilag 

  Ingen bemærkninger til 
de rundsendte bilag.  

Kort præsentation af 
udviklingen på I&E 
uddannelsen v/ 
Cphbusiness  

 
1. De studerendes 
udbytte af 
undervisernes brug af 
24 steps modellen    
 
2. Uddannelsens 
aktuelle fokus (valgfag 
på tværs)   

Ad.1 
Ingerlise fortalte udvalget om 
undervisernes erfaring med 24-steps 
modellen.  
Der bør ikke laves for lange forløb og der 
kan med fordel anvendes mindre cases, 
så alle step nås.  
 
”Speed” cases, så de studerende når at 
løbe modellen igennem flere gange og 
problemet med studerende, der går i stå 
forbygges. 
  
Det er Ingerlises erfaring, at de 
studerende er blevet bedre til at 
præsentere og oplever mere struktur i 
uddannelsesforløbet. 
 
 
Ad. 2 
Henriette Tanderup fortalte udvalget om 
vores bestræbelser på at lave 
tværfaglige valgfag for alle 3. semester 
studerende på EA-uddannelserne. 
 
Vi overvejer følgende emner til 
valgfagene: 

 Bag Data 
 Digital marketing 
 Argumented reality 
 Innovation & entreprenørskab 

 
På Innovation & entreprenørskab 
uddannelsen kører der pt 3 valgfag:  

 Corporate entrepreneurship (48 
studerende) 

 4. Industrial evolution (28 
studerende)  

Ingerlise vil undersøge, 
de studerende AP 
uddannelser og med det 
udgangspunkt se, om der 
er mønstre i, hvordan de 
grupperer sig i 
gruppearbejdet.  
 
Ingerlise udvælger et 
eksempel på en 
studerendes 
valgfagsrapport og vil 
fremlægge denne på 
næste udvalgsmøde 
(inspiration til udvalget).  
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 Sustainability (11 studerende).  
 
De studerende skal som afslutning på et 
valgfag aflevere en artikel samt et kort 
videoindslag.  

Dialog om I&E 
uddannelsen v/alle  
 

Michael fremlagde Lyngby 2.0:  
 
Der blev spurgt ind til inddragelsen af 
digitale læringsmidler.  
De merkantile uddannelser er endnu ikke 
så langt i deres brug af digitale midler. 
Foreløbigt er det fx platforme som 
Lynda.com eller online 
evalueringsformer, der inddrages.  
 
Der er rigtig meget læring tilgængeligt 
på forskellige medier. Det blev 
diskuteret, om der er emner, 
uddannelserne bør/kan forudsætte, at de 
studerende kan. Vi skal ikke blot 
gentage online viden, som i øvrigt er 
kvalificeret.   
 
Et innovativt Mindset blev fremhævet 
som noget af det vigtigste for et 
succesfuldt innovationsmiljø.  
 
INNOTEK Lyngby- fokus på: 

 Iværksætteri og 
innovationsdidaktik 

 (præ) Inkubatormiljø 
 Ny toning af Innovation & 

entreprenørskab uddannelsen 
 
 
Tal fra beskæftigelsesundersøgelsen: 
Blot en af de, der dimitterede i vinter 
2016 har startet egen virksomhed- dette 
behøver ikke nødvendigvis være et 
dårligt tal, da det skal vejes op mod de 
aktuelle samfundsforhold. (35 % var i 
efteråret 2016 i praktik i egen 
virksomhed).  
 
 
Uddannelsen bør undersøge, hvorfor 15 
dimittender valgte at læse videre, 
når vores undervisning skal uddanne 
direkte til erhvervslivet?  
-Ingerlise fortalte om et eksempel med 
en studerende, der valgte at læse videre, 
fordi han gerne ville have noget at falde 
tilbage på, hvis hans egen virksomhed 
ikke lykkedes. 
Bliver det at være entreprenør ikke 
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opfattet som en egentlig profession?  
Michael efterspurgte input til, hvordan vi 
sørger for, at få de studerende godt i 
vej: 
 
Jacques: selvom det kan være svært at 
håndtere i praksis, er tværfaglighed 
vigtigt at holde ved.  
Alexander: Det kan være afgørende at 
forstå, hvad det vil sige at skabe et 
digitalt produkt. Derfor er det vigtigt, 
hvis man fx arbejder i et team, at der er 
kompetence til programmering/kodning, 
eller at man i hvert fald har en 
grudlæggende forståelse af teknologi.  
 
Hvor vigtigt er det, at en studerende fra 
Innovation & entrepreneurship kan 
programmere/kode et produkt?  
Er det mere vigtigt, at de kender 
mulighederne ved kompetencen? 
 
edX er en online læringsplatform, der 
tilbyder high-quality kurser fra 
forskellige universiteter indenfor fx 
Computer Science.  
 
 
Fleksible uddannelsesforløb er en 
tendens, man ser mere af og som 
eftersørges på både fuldtids- og 
deltidsområdet, hvor man i højere grad 
vil sammensætte sin egen vifte af fag 
fremfor at tage en hel forud tilrettelagt 
uddannelse.  
 
Undervisning bliver ofte rutinepræget og 
styret af den enkelte undervisers 
baggrund.  
En balance mellem et fast 
underviserteam og eksterne, der 
løbende inddrages til at supplere 
med nye perspektiver, blev forslået.  
-på uddannelsen er der ofte besøg af 
foredragsholdere og det overvejes at 
invitere eksterne til at deltage i et salgs 
”rollespil”, fx en forhandlingsproces 
mellem studerende og en virksomhed, 
hvor de studerende afprøver teknikker 
og metoder.  
 
Jf. Inkubatormiljøet: 
Det er et krav til studerende, der vil i 
Praktik i egen virksomhed, at de skal 
være med i et større iværksættermiljø. 
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Dette for at være sikker på at de 
fastholder engagement.  
Hvordan håndholder/kontrollerer vi, at 
de engagerer sig i et iværksættermiljø? 
Dette bør uddannelsen arbejde med.  
 
Udvalget mener, at uddannelsen også 
kan stille det krav, at studerende skal 
blande sig med en eller flere, der har 
en anden baggrund end dem selv.  
 
Michael fortalte kort om Inkubatoren på 
vores afdeling i Nansensgade, hvor der 
bl.a. er etableret et Advisory board og et 
GROW-netværk. Vi vil gerne gøre noget 
lignende i Lyngby og desuden teame op 
med forskellige erhvervsnetværk og 
Vidensby Lyngby.  
 
Inkubatoren i Lyngby er placeret i et lille 
hjørne og har en dør, der altid er lukket 
(af sikkerhedsmæssige hensyn). Dette 
kan medvirke til, at flere studerende har 
den indstilling, at Inkubatoren er et 
lukket forum, som man skal gøre sig 
fortjent til.  
 
På DTU er Innovation Lab og Prototype 
Lab begge åbne miljøer.  
 
Udvalget lagde vejen forbi Inkubatoren:  
placeringen kan gøre meget for 
opfattelsen, hvorfor vi bør 
(gen)overveje placeringen og 
synligheden af Inkubatoren.  

Kommende 
mødedatoer i udvalget 
samt input til emner 
til kommende møder 

To nye mødedatoer blev vedtaget: 
 
Tirsdag d. 5.9.2017 kl. 15.00-17.00.  
 
Tirsdag d.28.11.2017 kl.15.00-17.00.  
 
Vi håber, at kunne invitere nye 
medlemmer fra Dansk Erhverv, DEA og 
CBS med til vores næste møder.  

 


