
 

Uddannelsesudvalget for det finansielle 
omra de - Referat 

Dato: 12. oktober 2017 kl. 9.00 – 11.00 

Sted: Danske Bank, Karl Gustavsgade 2, Taastrup  

Til stede: Jakob Hørdum (TopDanmark); Lasse Thorn (HK); Kirsten Gundtofte 

(Finansforbundet); Súzanne E. Hirsch-Fabricius (FA); Rasmus Guldbrandsen (FIB studerende, 

6. semester); Allan Bo Christensen (FOAK); Henriette Tanderup (gæst fra Cphbusiness); Bo 

Steen Larsen (Cphbusiness); Elsebeth Riis Pedersen (Cphbusiness); Karen Almdal 

(Cphbusiness) 

 

Afbud: Gitte Laursen (DE), Rebecca Hansted (FIN studerende, 3. semester); Karina Mernøe 

(Nordea); 
 

 

Dagsorden: 
 
Godkendelse af referat fra den 24. august 2017 

Referatet godkendt 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

Velkommen v/Bo Steen Larsen 
 

Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – sommeroptag v/Bo 
Steen Larsen 
Bo Steen Larsen gennemgik CPH-Virksomheds evaluering og de studerendes 

evaluering. Se vedhæftede PDF filer. 
 

Overordnede et tilfredsstillende billede. Og generelt stor ros til virksomhederne. 
Udvalget har fokus på de virksomheder, der er tilfredse med praktikanten; men ikke 
er interesseret i at få praktikanter i næste praktikperiode.  

Overraskende lav interesse i at være vært for en hovedopgave/bachelorprojekt. 
Undervisere og studerende oplever, at det er svært at få 

informationer/statistik/kundetilfredshed/andet materiale fra virksomhederne til brug i 
hovedopgaver - også når opgaverne er fortrolige. De studerende oplever at det er 
svært at finde en person i virksomhederne, som kan stille data til rådighed til 

opgaverne – evt. kan Compliance afdelingen være behjælpelig. 
Aftagervirksomhederne tror det bliver sværere i fremtiden pga. de nye stramme 

regler om persondata (Persondataloven). De oplever stor tavshed fra politisk side. 



 

Cphbusiness bør kontakte ministeriet samt se på indholdet af praktikkontrakten – 
hvad er aftalt med virksomhederne, at de studerende kan få af data til brug i 

hovedopgaverne.  
S12 (Finansøkonom) bør der kigges nærmere på punktet ”jeg blev gennem praktikken 
opmærksom på faglige emner, som min uddannelse bør dække”. 

S13 (Bachelor) bør der kigges nærmere på ”jeg blev gennem praktikken opmærksom 
på faglige emner, som min uddannelse bør dække”. 

Spørgeskemaet bør tilrettes/forkortes i håb om at opnå en bedre svarprocent og at få 
et mere brugbart spørgeskema. Der skal strammes op på spørgsmål, og hvem 
spørgeskemaet udsendes til. 

 
 

Beskæftigelsesundersøgelser (der er 3) : 
 

1. Studie & Karriere på Cphbusiness (ca 1 år efter dimission) 

 
Finansøkonom: https://www.cphbusiness.dk/media/76637/beskaeftigelsesundersoegelse-for-

fin-vinter-og-sommer.pdf 

 

Finansbachelor: https://www.cphbusiness.dk/media/77792/beskaeftigelsesundersoegelse-for-

fib-dim-2016.pdf 

 

Cphbusiness’ beskæftigelsesundersøgelse januar 2015 og sommer 2015: Der er stor 
forskel på beskæftigelsesprocenten på vinter og sommer optaget.  

Finansøkonomi januar 2015: 25% læsere videre. 8% ledige 
Finansøkonomi sommer 2015: 12% læser videre. 3% ledige 

Finansbachelor vinter 2016: 14% læser videre. 3% ledige 
Gode tal der viser, at de studerende finder job via praktikpladser og studiejob. 
Få virksomheder tilbyder de studerende elevpladser. Elevpladser er ikke en optimalt 

løsning for finansøkonomer og –bachelorer.   
 

2. Uddannelses- & Forskningsministeriet (uddannelseszoom) 1-3 år efter dimission 

 

Data kan hentes på: www.uddannelseszoom 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom 

Datagrundlaget i Uddannelseszoom er dels registerbaserede data fra Danmarks Statistik og 

dels data indsamlet af Uddannelses- og Forskningsministeriet ved en 

spørgeskemaundersøgelse. Kun dimittender der enten har været eller var i job, da de 

besvarede spørgeskemaet, indgår i beregningerne. 

 

Uddannelseszoom vil fremadrettet arbejde med nyere tal. 
  
 

3. Uddannelses- & Forskningsministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik.  

(4-9 mdr efter fuldførelse) 

 

Data hentes fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

(http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-

analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse), og bygger på tal fra Danmarks 

Statistiks BUE-register. 

 

 

https://www.cphbusiness.dk/media/76637/beskaeftigelsesundersoegelse-for-fin-vinter-og-sommer.pdf
https://www.cphbusiness.dk/media/76637/beskaeftigelsesundersoegelse-for-fin-vinter-og-sommer.pdf
https://www.cphbusiness.dk/media/77792/beskaeftigelsesundersoegelse-for-fib-dim-2016.pdf
https://www.cphbusiness.dk/media/77792/beskaeftigelsesundersoegelse-for-fib-dim-2016.pdf
http://www.uddannelseszoom/
https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/faerdiguddannede/nyuddannedes-beskaeftigelse


 

 
Profilering af praktikpladser i regionen v/alle 

Praktikpladser i det kommende år:  
Bank: Nordea har været gode til at tage praktikpladser. Danske Bank tager ift deres 
markedssandel (som tidligere). Danske Bank stiller krav om at deres rådgivere er på 

bachelorniveau. Sidste møde status quo på praktikpladser. Og en mindre stigning i 
efterspørgslen på finansøkonomer og controllere. AL tager både elever og 

finansøkonomer – kun få/en enkelt bachelorer.  
Forsikring: Topdanmark: Uændret optag på bachelorer (18). Finansøkonomer har øget 
optag op til 26 praktikpladser på landsplan. Brancheretningsfaget forsikring på 

Finansøkonom oplever stor søgning. Faget starter i uge 43 med 27 studerende på 
landsplan.    

Bornholm: Status på praktikpladser forår 2018: Følgende virksomheder har 
praktikanter: Nykredit, Bornholms Energi, Nordea, Danbolig, Bornholms Brand, 
Danske Bank (2 stk.), 3 øvrige virksomheder. En praktikplads er uafklaret og 2 

studerende skal på orlov. Vi oplever at de lokale virksomheder støtter op om 
uddannelsen på Bornholm.   

 
 
 

 
 

Relevante praksisbaserede udviklingsprojekter med erhvervene v/Bo Steen 
Larsen 
Nordic Finance samarbejde med CBS’ Forskningsprogram. Se vedhæfte materialer. 

Foreløbig planlagt frem til august 2019. Undervisere deltager i forskningsseminarer og 
den viden implementeres i vores uddannelser.  

Videns projekt ift. sektoren om innovationskompetence i samarbejde med Danske 
Bank. Se vedhæfte materialer. 

Videns projekt ift. uddannelserne om betalingsløsninger – projekt for 120 studerende 
som pt. Er ved at blive evalueret. Se vedhæfte materialer. 
Nyt projektemne: Blockchain teknologi. 

 
 

 
Vurdering af uddannelsernes relevans v/alle 
 

Virksomhedernes praktikevaluering viste, at 95% var meget enige/enige i at 
praktikanter havde de rette personlige kompetencer, og at 95% mente at 

praktikanten havde de rette faglige kompetencer. Som nævnt  ovenfor er 55% meget 
enige/enige om, at de gennem praktikken blev opmærksomme på faglige emner, som 
burde være dækket i uddannelsesforløbet. Det er derfor vigtigt, at følge op på dette.   

 
 

 
Efteruddannelsesaktiviteter v/Elsebeth Riis Pedersen og Bo Steen Larsen 
 

En del af årshjulet.  
Efteruddannelse er et af de strategiske indsatsområder. Fra foråret 2018 ansættes en 

deltidsmedarbejder til salg af efteruddannelse, som skal have kontakten til 



 

virksomhederne. Det skal blive nemmere for virksomhederne at orienterer sig om 
mulighederne for efter-/videreuddannelse. 

 
Især bankerne oplever et behov for efter-/videreuddannelse.  
 

Forsikringsdirektivet (IDD – udsat pga. direktivets økonomiske konsekvenser) 
medfører uddannelse. Lige nu er der ikke overblik over, hvad der dækkes af FOAK og 

hvad der evt. kan dækkes af Cphbusiness.   
 
Evt. 

 
Emne til kommende møde: Nye regler for Persondata – ønske om at FA og DE 

kommer med oplæg. FOAK og Finansforbundet er ved at se på, hvilke konsekvenser 
de nye regler vil have i deres brancher. Suzanne har skaffet en fra FA til at holde 
indlæg ved næste møde.  

 
Ny uddannelsesbekendtgørelse på vej, så der skal laves nye studieordninger. 

Processen er sat i gang men afventer et udspil fra Ministeriet. Nyt udkast til 
Studieordning vil blive drøftet i dette udvalg 
 

 
 

Datoer for møder i 2018: 

Dato Sted 

15. Marts 2018 kl. 9:00-11:00 DE 

17. Maj 2018 kl. 14:00-16:00 FOAK 

21. August 2018 kl. 9:00-11:00 Cphbusiness 

23. Oktober 2018 kl. 14:00-16:00 FA 

 


