
Referat af Uddannelsesudvalgsmøde Markedsføring og Salg 

Cphbusiness 15 
 

Torsdag den 16. august 2018 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-2.01 

 

Tilstede: Morten Andersen, Jonathan Storm Krebs, Lisbeth Buchwald Schwarz, Maria Frøsig, 

Susanne Rievers, Andreas Kiær Thomsen, Thor Palmhøj, Morten Schmidt, Jan-Christian 

Haxthausen, Søren Vammen, Søren Dyrberg Larsen (ref.)  

 

Afbud: Claus Agø Hansen, Peter Helstup, Karen Bender, Natascha Maria Nielsen, Mette Holm 

Bertelsen, Peter Helstrup 

 

 

 

Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af referat    (03/18/01) 

2. Godkendelse af dagsorden    (03/18/02) 

3. Konstituering af Uddannelsesudvalget 

4. Høring om ny bekendtgørelse for uddannelsen til   (03/18/03) 

markedsføringsøkonom  

5. Workshop med dimittender om faglig stolthed og professionsidentitet  

     (03/18/04, 03/18/05) 

6. Evt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt.    

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden     

Dagsordnen blev godkendt. 

Ad. 3 Konstituering af Uddannelsesudvalget 

Medlemmerne præsenterede sig selv, der har været udskiftning på to af pladserne Jonathan 

Storm Krebs erstatter Michael Krag-Svendsen, og MAF erstatter AKTH. Morten Andersen 

forsætter som formand. 

Ad. 4 Høring om ny bekendtgørelse for uddannelsen til markedsføringsøkonom  

Med udgangspunkt i bilaget præsenterede SUR bekendtgørelse for 

Markedsføringsøkonomuddannelsen, der nu er i høring. Uddannelsens fag bliver delt mellem 

virksomhedsforståelse og markedsføring i forholdet 4 til 5. De fag der lægges under 

virksomhedsforståelse vil naturligvis stadig understøtte markedsføringsdelen.  

Der bliver også flyttet flere ECTS over på valgfag, så valgfagene i alt dækker 20 ECTS. Dette 

er et forsøg på at imødekomme bl.a. uddannelsesudvalgets ønske om at få mere fleksibilitet 

ind i uddannelsen, da valgfag kan ændres fra semester til semester.  



Thor Palmhøj spurgte indtil, hvordan vi vil sikre os, at vi får udnyttet denne øgede fleksibilitet, 

som studieordningen giver os.  SUR og JCH svarede, at dette sker gennem 

videnkoordinatorerne, hvis job det er at holde os ajour med udviklingen, foruden naturligvis 

uddannelsesudvalget, der også er en central kilde til ekstern viden. 

SUR orienterede desuden om, at der er et tilfredsstillignede sommeroptag på 

fuldtidsuddannelserne, og vi håber at få flere på AU.  

Opsamling: 

Det blev aftalt, at arbejdet med viden via Vidensløjfen tages op på næste møde. 

Ad. 5 Workshop med dimittender om faglig stolthed og professionsidentitet  

De fem alumner David, Nic, Stine, Lenette og Mille fortalte om deres uddannelse, vej i job, 

arbejdsopgaver og karrierehåb. Disse samtaler foregik i to workshops, (uddybende referater er 

vedhæftet som bilag) 

I samtalerne med alumnerne gik følgende fem punkter igen: 

 Undervisningsformen med klasseundervisning, virksomhedsoplæg, live cases og praktik 

er værdifulde, idet de udstyrer de studerende med særdeles gode faglige og personlige 

værktøjer. 

 De studerende lagde vægt på, at uddannelsen var praksisrettet så de hurtig kom i gang 

med opgaverne i deres første job, i modsætning til f.eks. kollegaer fra CBS, der først 

skal lære den praksisnære tilgang. 

 Der skal mere fokus på digital markedsføring bl.a. Google Ad Words og Google 

Analytics, måske skal de studerende endda introduceres til html-kodning.  

 Cphbusiness skal gøre mere for at fortælle, hvilke muligheder man, som studerende, 

har efter studiet. 

 Cphbusiness er ikke en kendt uddannelsesinstitution blandt arbejdsgiverne, og det kan 

være en udfordring. Flere af alumnerne fik deres første job i deres praktikvirksomhed, 

hvor denne problematik ikke er relevant. 

 Alumnerne var alle enige om, at deres uddannelse fra Cphbusiness havde udstyret dem 

med et operationel og driftsorienteret fokus, som var meget værdsat hos deres 

arbejdsgivere. 

Flere af de punkter, som alumnerne nævner, er allerede nogen Salg og Markedsføring arbejder 

med. Specielt ift. digital markedsføring, som vi har udviklet meget de sidste semestre bl.a. 

med undervisning i Google Adwords. 

Ad. 6 Evt. 

Der var ikke noget til evt. 

 


