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Dagsorden      Bilag 

 

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

2. Godkendelse af dagsorden    (01/18/02) 

3. Orientering v. SUR     (01/18/03) 

4. Udviklingskontrakten 

5. Evt. 

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

Referatet blev godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden    (01/18/02) 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 3 Orientering v. SUR     (01/18/03) 

Punkt 3 og 4 tog begge udgangspunkt i PowerPoint’en, der er vedhæftet som bilag 01/18/03. 

SUR orienterede, at vi har fået PBA i E-handel. Hvornår vi kan optage studerende fra, det 

afhænger af, hvorvidt vi bliver institutionsakkrediteret, da PBA i E-handel ellers skal gennem 

en turnusakkreditering. Hvis vi bliver positiv institutionsakkrediteret, kan vi optage studerende 

fra september 2018. Hvis PBA i E-handel først skal turnusakkrediteres, kan vi tidligst optage 

studerende i september 2019. SUR fortalte, at vi på E-handelsuddannelsen vil fokusere på e-

handels købmandsdelen, ikke hjemmesidedesign o.l. 

SUR orienterede om udviklingen i vinteroptaget. 

SUR takkede for udvalgets input til udviklingsprojekterne, som vi er gået videre med, og nogle 

af dem er nu startet som forstudier med mere specifikke brancher. 

SUR orienterede om omstruktureringen i Partner, der nu har fået ny chef, Sabrina Speiermann 

(SAS), og fagspecifikke sælgere. I forlængelse af dette prøver vi at starte et samarbejde med 

erhvervsskolerne, så vi kan tilbyde en kombineret AMU-AU pakke. Claus fortalte, at der er en 

berøringsangst for faglærte at gå i gang med en videregående uddannelse. I forlængelse af 



dette fortalte Claus, at HK er i gang med en intern kampagne for at fremme medlemmernes 

mod til at videreuddanne sig. Michael fortalte, at der også er en barriere i virksomhederne, da 

mange af disse er LEAN’et så meget, at der ikke er overskud i driften til at undvære ansatte, 

mens de er på kursus.  

Ad. 4 Udviklingskontrakten 

SUR præsenterede udviklingskontrakten, der fremadrettet skal kaldes ”Den strategiske ramme 

kontrakt”. 

SUR gennemgik nøgletallene. Under gennemgangen blev det diskuteret, hvor mange af vores 

nuværende AU studerende, der går efter en fuld AU uddannelse. SUR estimerede, at det var 

ca. 20 %. Det blev diskuteret, at der er både udfordringer og fordele ved, at AU studerende 

tager en pause fra studierne, men vi skal være sikre på, at de kommer igen.  

SUR præsenterede også de videreuddannelsesmuligheder vores dimittender har. I denne 

sammenhæng fremhævede SUR cand.soc.jur. uddannelsen på Københavns Universitet, som 

vores PBA dimittender kan søge optagelse på. KU er meget positiv overfor vores dimittenders 

niveau.  

Ifm. ”Internationalisation at home”, er vi i proces med at lave et samarbejde med CIEE Global 

Institute in Copenhagen. Vi har indleveret vores akkrediteringsansøgning, og vi får besked om 

afgørelsen i maj. Ifm. ”Internationalisation at home” opfordrede Morten til, at vi samarbejder 

med de forskellige nationers handelskamre i Danmark, da det er deres job at skabe 

forbindelser til deres nationale erhvervsvirksomheder, og de har et stort netværk, som de kan 

give os adgang til. 

Ifm. internationaliseringen blev udvalget spurgt til, hvilke destinationer de så som 

meningsgivende. Udvalget nævnte i prioriteret rækkefølge Tyskland, Storbritannien, Irland og 

Sverige. De fire lande udgør Danmarks største samhandelspartnere, og er alle steder, hvor der 

afprøves nye ideer indenfor handel og markedsføring. I denne sammenhæng påpegende Claus, 

at den danske eksport til Tyskland nærmest udelukkende går til Nordtyskland, der er derfor 

mulighed for at skabe nye forbindelser i f.eks. München.  

Under gennemgangen af nøgletallene blev det diskuteret, hvad MAK i Lyngby gør for at sikre 

så høj studieintensitet. JCH fortalte, at Lyngby har valgt, at splitte studiepointssystemet op i 

mange små delprojekter, der samler de studerende i bl.a. gruppearbejde på skolen. Dette er i 

kontrast til fremgangsmåde på Søerne hvor OLA’erne oftest er knyttet til færre, men større 

projekter. 

Ad. 5 Evt. 

Til næste møde ønskede Claus, at der blev diskuteret faglig stolthed og professions identitet.  

 

Da Morten Schmidt har udtrykt ønske om at træde tilbage som formand, blev Morten Andersen 

tilbudt pladsen, som han accepterede. 


