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Mandag den 7. maj 2018 kl. 14.00-16.00 i mødelokale CS-06.29 

 

Tilstede: Morten Andersen, Michael Krag-Svendsen, Lisbeth Buchwald Schwarz, Claus Agø 

Hansen, Susanne Rievers, Andreas Kiær Thomsen, Thor Palmhøj, Natascha Maria Nielsen, 

Søren Dyrberg Larsen (ref.)  

 

Afbud: Karen Bender, Morten Schmidt, Peter Helstrup, Jan-Christian Haxthausen, Søren 

Vammen, Mette Holm Bertelsen 

 

Dagsorden      Bilag 

 

1. Godkendelse af referat    (02/18/01) 

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

3. Valg af ny formand for udvalget 

4. Ansøgninger til efterår 2018 – orientering   (02/18/03) 

5. Aftagertilfredshed ved praktik – orientering   (02/18/03) 

6. Beskæftigelse for dimittender på området – orientering  (02/18/03) 

7. Faglig stolthed og professionsidentitet – diskussion 

8. Evt. 

 

Ad. 1 Godkendelse af referat (Bilag 02-18-01)     

Godkendt 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden (Bilag 02-18-02)   

Godkendt 

Ad. 3 Valg af ny formand for udvalget 

Morten Andersen blev enstemmigt valgt med applaus. Thor Palmhøj efterlyste, at formanden 

laver en kvartalsopsamling på hvilke handlinger, der mangler. Derudover efterlyste Thor igen 

handlingsreferater. 

Opsamling: 

Hvor der er udestående opgaver, skal de opsummeres efter hvert punkt i referatet under 

”opsamling”.  

Ad. 4 Ansøgninger til efterår 2018 – orientering (Bilag 02-18-03) 

SUR gennemgik søgningen til det kommende optag. Det er et tilfredsstillende antal ansøgere.  

Opsamling: 

Der var desværre fejl i opgørelsen, dette er ændret i det vedhæftede bilag.  

 

 



Ad. 5 Aftagertilfredshed ved praktik – orientering (Bilag 02-18-03) 

SUR præsenterede praktikforløbet og evalueringerne. Udvalget lagde vægt på, at vi fulgte op 

på den viden, vi får denne vej. SUR og LISC redegjorde for den opfølgning, vi allerede har. 

Thor Palmhøj syntes, at tallene var tilfredsstillende og så en sammenhæng mellem de emner, 

udvalget havde diskuteret, og det virksomhederne efterlyste i kommentarerne. 

Natascha Maria Nielsen, der i foråret 2018 læser andet semester på PBA, efterlyste mere 

undervisning i Google Analytics og Facebook Business. SUR forklarede, at det er en 

balancegang mellem at skabe læring i fundamentale færdigheder og tilføje nye emner, men 

lagde vægt på at netop Google Analytics og Facebook Business bliver opprioriterede i 

undervisningen. Natacha havde haft Digital Markedsførings valgfag i foråret og var utilfreds 

med forløbet. Morten Andersen spurgte indtil, hvad den negative effekt af en dårlig oplevelse 

var. Natascha oplevede, at det havde en negativ indflydelse på fremmøde og karakterer. 

Natascha støttede resten af udvalget i anerkendelsen af den vekselvirkning, der er mellem 

vores egne undervisere og gæsteforelæsere fra erhvervslivet. Ligeledes blev det fremhævet, at 

det er godt, at underviserne har erhvervserfaring.  

Da flere af udsagnene bar præg af, at praktikanterne blev sat til at løfte meget tunge opgaver, 

blev det diskuteret, om Cphbusiness skal gøre det mere klart overfor praktikvirksomhederne, 

at praktikanterne er netop det og ikke dimittender. 

Opsamling: 

Cphbusiness forsætter fokus på undervisning i digital markedsføring, herunder Google 

Analytics og Facebook Business. 

Ad. 6 Beskæftigelse for dimittender på området – orientering (Bilag 02-18-03) 

SUR præsenterede beskæftigelsestallene, som var karakteriseret ved et lavt respondentniveau. 

SUR fortalte, at det er et kontinuerligt fokus på at beholde og styrke kontakten med vores 

Alumne. Natascha Maria Nielsen mente, at det var svært at få et tilhørsforhold til Cphbusiness, 

da der mangler socialt netværk. Claus Agø Hansen forslog, at alumnenetværket kunne styrkes 

ved at tilbyde f.eks. lønoplysninger gennem dette. I denne sammenhæng roste Michael Krag-

Svendsen EAAA for at have et godt alumnenetværk.  

Det blev noteret, at HAK og PBA har en relativ høj svarprocent. 

Ad. 7 Faglig stolthed og professionsidentitet – diskussion 

Thor Palmhøj fremhævede, at man må have nogle helte, der kan komme i Alumne og fortælle 

om deres succeser og være rollemodeller. Thor forslog, at Alumne tager fat i succeshistorier 

som f.eks. Amaru Amiya og Lucas Hong Phuc Cai, eller nogle af de Cphbusiness studerende, 

der har været med i ”Løvernes Hule”. SUR ønskede, at man kunne få statements fra 

rollemodellerne og tilfredse virksomhedsrepræsentanter op på væggene på gangene og 

klasselokalerne. Dette støttede udvalget op omkring. 

Aftagernes fokus på kandidat og professionsbachelor blev diskuteret. Thor slog fast, at 

problemet er manglende forståelse af forskellen mellem professions- og akademisk-bachelor. 

Selv er Thor glad for professionsbachelorer, da de er mere operationelle og driftsorienterede. 

Thor mente, at det var et bedre udgangspunkt for nyansatte, så kunne de altid få 

videreuddannelse, efterhånden som det blev relevant. Thor mente, at dette i særlig grad 

gjorde sig gældende i SMV’ere. Resten af udvalget delte Thors betragtninger.  

Opsamling:  



Til næste uddannelsesmøde vil SUR invitere nuværende og gamle studerende til en diskussion, 

om faglig stolthed og professionsidentitet for at skabe yderligere perspektivering. 

  

Ad. 8 Evt. 

Pga. af ny stilling i Business Denmark, vil Michael Krag-Svendsens plads blive overtaget af 

Jonathan Lyne Krebs til næste møde. Michael henviste til konferencen d. 3. oktober.  


