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Referat af uddannelsesudvalgsmøde 

Dato: 28.11.2018 

Referent: Louise Houlberg-Laursen 

Deltagere: Ingerlise Stendevad (Lektor på I&E), Michael Huss Svejstrup (Områdechef), Henriette Tanderup 
(Programleder), Simon Callard (Programleder), Kim Mejnert Frydensbjerg (Rosportens hus), Martin Tilsted-
Petersen (CFO), Katrine Robsøe (DI), Fanny Maria Alexandra Kivimäki (Studenterrepræsentant I&E).  
 

Punkt fra dagsorden Diskussion/ Dialog 

Velkomst og tjek ind v. Michael 

 Ny organisering på Campus 
Lyngby  

Udvalget startede i rundkreds rundt om et bord, hvor 
Michael kort præsenterede den nye situation i Lyngby som 
et samlet campus under navnet ”Innovation & Teknologi” 
med Michael som chef for alle uddannelser, samt 
foreløbige tanker og forestillinger om, hvordan Lyngby 
Campus skal se ud fremover. Efterfølgende tog vi en tjek-
ind runde, hvor medlemmerne præsenterede sig selv, og 
fortalte, hvad der optager dem lige nu.  
 
Der var positiv feedback fra udvalget ift. et samlet 
”Innovation & Teknologi” campus, da der fra 
arbejdsmarkedets side er stor efterspørgsel på 
teknologiske kernekompetencer. 
 

Kort orientering om nyt fra uddannelser  Fint optag på både I&E og på SPO i sommer. I februar 
forventer vi at optage 50-60 nye studerende på I&E. 
 
Cphbusiness som uddannelsesstation: Cphbusiness 
udbyder nu I&E på Bornholm. En anden uddannelsesmodel 
på Bornholm, hvor de studerende i høj grad skal arbejde 
selvstændigt. 
 
Ny studieordning på I&E med fokus på Innovation og 
entreprenørskab, samt forretningsudvikling og lederskab 
igangsat sommeren 2018 og foreløbig med god feedback 
fra de studerende. Godkendelse af uddannelsesbilag på 
Sport Management, som på baggrund heraf får ny 
studieordning efter sommerferien.  
 
Dialog om studerende med diagnoser. Dialog bordet rundt, 
om man kunne have en instans, der gjorde, at 
Cphbusiness fik besked om, hvis en studerende har en 
diagnose. Hvordan kan Cphbusiness bedst muligt klæde 
studerende (med diagnoser) på til at komme ud i 
beskæftigelse efter endt uddannelse? 
 

Dialogpunkt/teamarbejde Dialogen tog udgangspunkt i fire spørgsmål, som var 
udarbejdet forinden mødets start. Alle input blev skrevet 
ned på en post-it og placeret på en stor planche under de 
forskellige spørgsmål. Spørgsmålene faciliterede dialogen, 
men det var op til medlemmerne selv at vælge de 
spørgsmål, de fandt mest interessante. Herunder kan I 
læse de fire spørgsmål, samt medlemmernes input hertil: 
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1) Kompetencebehov hos studerende og medarbejdere  

 Grundlæggende værktøjer, fx Excel. 

 Need to have: kernefagligheden – at drive 
innovative processer gennem teknologi. 

 Pas på vi ikke uddanner nogle der ”sætter sig midt 
imellem”. Der skal være en kernekompetence. 

 Datadrevet forretningsudvikling. 

 Cphbusiness kan hente inspiration hos KU – 
økonomiuddannelser med et teknologisk præg – og 
hos ITU. 
 

2) Styrke samarbejdet mellem erhverv og uddannelser  

 Praktikforløb. 

 Partnerniveau – virksomheden som partner. 

 Når virksomheden åbner op, skal det de 
studerende leverer være af høj kvalitet. 

 Case Competitions – med udgangspunkt i 
virksomheder. 

 Pulje af virksomheder, der har en række opgaver. 
Dette kunne udmøntes i en ”liste” med 
interesserede virksomheder, som de studerende 
har til rådighed. 

 Timing og tid er vigtigt, og timing ift. de 
studerendes flow kan være en udfordring. 

 Fokus på: hvordan kontakter men virksomheder? 
Kommunikation/pitching. 
 

3) Det første job  

 Mange studerende har ikke relevante studiejobs. 
Kan vi hjælpe dem til bedre studiejobs? Det er 
samspillet ml. studie og job, som er lærerigt.  

 Mange studerende bruger PBA uddannelsen som 
en mellemstation til at uddanne sig videre. 

 Hjælp til de studerende: ”Pin points til hvad man 
kan søge”. 

 At have en innovativ tilgang til at man selv skal 
skabe sit job kan være vigtigt inden for branchen. 

 Praktikken er en kilde til det første job, lige såvel 
som studiejobbet. 

 Hjælp til de studerende: Hvordan bliver de 
projektansat? ”Vis hvad du vil, kig ikke på timer og 
løn”. Frivilligt arbejde er bedre end ingen erfaring. 

 På Sport Management får 1/3 af de studerende job 
efter endt praktik. Men, hvis de studerende selv 
kan skaffe midler til deres egen ansættelse, så ville 
der måske være endnu flere der kom i job. 
 

4) Ændringer i uddannelseslandskabet. 
Dette spørgsmål nåede medlemmerne ikke omkring. 
 
Herunder ses planchen med udvalgsmedlemmernes 
input (som er de samme input, som er beskrevet under 
hvert spørgsmål ovenfor): 
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Kommende møder – morgen eller 
eftermiddag? 

Der bliver oprettet en Doodle, som vi sender ud til 
medlemmerne. Medlemmerne synes, at det fungerer fint 
med afholdelse af møder om eftermiddagen.  
 

Andet: Katrine Robsøe efterspørger nøgletal på, hvor mange 
studerende der får tilbudt job gennem deres praktik. 
 
Katrine Robsøe påpeger, at Cphbusiness i 
forbindelse med det nye Lyngby campus, kan lade sig 
inspirere af Københavns Universitets Institut for 
Økonomi, som kobler forskellige fagligheder med et 
teknologisk perspektiv. 


