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Uddannelsesudvalget for det finansielle område 
Referat  

 

Dato: 28. maj 2019 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Cphbusiness, Landemærket 11, Lokale ”Status”, 5. sal 

 

Til stede: Lasse Thorn (HK); Bo Steen Larsen (Cphbusiness); Elsebeth Riis Pedersen 
(Cphbusiness); Camilla Bo Mølkjær Larsen (FIB-studerende); Thomas von Wildenradt 
Gottfredsen (FIN-studerende); Morten Holm Bundgaard (FA vikar); Karen Almdal 
(Cphbusiness); Gitte Laursen (DE); Karina Mernøe (Nordea); Allan Bo Christensen (FOAK) 
  
 
Afbud: Pernille Duris (Topdanmark); Kirsten Gundtofte (Finansforbundet) 
 
 
 
 
Dagsorden: 

• Sidste nyt om udvalgets medlemmer 

– Kirsten Gundtofte (Finansforbundet) udtræder af udvalget. Tak for det gode 
samarbejde. Nyt medlem vil blive udpeget 

– Thomas von Wildenradt Gottfredsen (FIN-studerende) udtræder af udvalget pga 
afsluttet uddannelse. Tak for det gode samarbejde. Nyt medlem vil blive 
udpeget. 
 

• Godkendelse af referat fra den 28. marts 2019 

– Godkendt, ingen kommentarer 

 

• Godkendelse af dagsorden 

– Godkendt 

– Status på kvote 2-ansøgninger v/Bo Steen Larsen 

• Se vedlagte PP 

• Kvote 2 FIB: Stigning i både totale ansøgerantal og 1. prioritet 
ansøgere.  

• FIN og FIB: 65% optages på kvote 1 og 35% optages på kvote 2 

• Sommer 2019: 6 FIB hold á 37 studerende. 10 FIN hold á 37 
studerende 

• Billedet ser positivt ud 
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– Opfølgning på kvalitet - Uddannelsesrapporter v/Elsebeth Riis 
Pedersen 

• Se vedlagte PP 

• Kvalitet: 

• FIB Resultat: Studieintensiviteten er grøn. Øvrige 
målepunkter er gule. Tilfredshed med resultatet.  

• FIB Opfølgning: Lav ledighed. 76% ”uddannelsen har været 
relevant for nuværende job i meget høj grad eller i høj 
grad”. 

• De studerende i udvalget udtaler, at det er OK at evaluere, 
men der er mange evalueringer. De studerende ønsker ikke 
tidskrævende evalueringer.  

• FIN Resultat: Interesse og motivation er grøn. Øvrige 
målepunkter er gule. Resultatet genkendes af de 
studerende. Mange studerende vurderer de kan gennemføre 
uddannelsen med lav studieintensitet. De ønsker mere 
feedback. Resultatet er tilfredsstillende. 

• Forskningsbaseret viden: Cphbusiness forsøger at få det 
med i vores uddannelse, men det er svært.  

• Morten: Har man erfaring fra andre 
uddannelsesinstitutioner fx CBS og KU? 

• Bo: Det har vi ikke, men det kunne være interessant 
at se på. 

• Karen: Cphbusiness underviser med fokus på det 
praktisknære mere end forskningsbasseret 

• Thomas: De studerende ønsker det praksisnære frem 
for den forskningsorienteret vinkel 

• Elsebeth: ifølge uddannelsernes ramme lægges der 
vægt på det praktiske og ikke så meget den 
teoretiske formidling 

• FIN Opfølgning: 97% har relevant job efter 5 måneder.  

• Indsatsområder:  

• Fastholdelse specielt på 1. år - ca. halvdelen siger de 
har valgt forkert.  

• Thomas: Nogle vælger en uddannelse for at få 
SU eller et studie for at have en ”holdeplads”. 
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• Camilla: Nogle opholder sig på studiet indtil de 
kommer ind på deres drømme uddannelse fx 
politiskolen.  

• Bo: Frafaldet er for højt. Tommy Ahlers er i 
gang med et nyt optagelsessystem. 
Cphbusiness er på basisviden inden for fx 
matematik. Cphbusiness ser på 
uddannelsesbaggrund ifm. frafald.  

• Lasse: Foreslår at Cphbusiness ser på frafald ift 
om de studerende er optaget på studiet som 1. 
eller 2. prioritet. 

• FIN: Ny studieordning: mere branchefokus. Fremover 
branchespecialisering med 10 ETCS på 3. semester og 
et mere komprimeret brancheforløb fra efterårsferien 
til nytår. 

• FIB: Studieretning på 4. semester. Mere valgfrihed.  

• Sociale aktiviteter: Ny aktivitet fredagsbarer på 
Landemærket. Cphbusiness ønsker at skabe et socialt 
studiemiljø. FIB: Der afprøves et koncept med 
introtur af én dags varighed (12.00 -12.00).  

• Lokaler: Nyt open learning center på 4. sal.  

• Etablering af branchevidensgrupper. Formålet er, at 
undervisningen skal være mere brancheorienteret 
med eksempler fra brancherne i undervisningen.  

• Feedback kompetencer: De studerende ønsker mere 
feedback. Underviserne måles på feedback bl.a. med 
henblik på bedre fastholdelse.  

• Onboarding af nye studerende – fast intro-team. 
Bedre gruppedannelsesdynamikker. Thomas: det er 
vigtigt at sammensætte motiverende grupper. 
Elsebeth: sammensætte grupper ud fra kompetence. 
BO. Dyrke mere teamkultur og teamkompetencer.  

• FoU projekter:  

• Nyt efteråret 2019: ”Den digitale kunderejse” 

• Cphbusiness søger et andet FoU projekt og 
søger inspiration i udvalget 

 

– Efterspørgsel på dimittender v/Brancherne og aftagere 

• Forsikring v/Allan Bo: FIB er fyldt op.  
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• Bank/FA v/Karina og Morten: De nye studieordninger skal fortsat 
give adgang til efteruddannelse fx på HD.  

• FA v/Morten: Positive tilbagemeldinger. Uændret forventninger til 
antal dimittender. 

• Nordea v/Karina: Der er et behov for, at Compliance bliver 
integreret i uddannelsen med en forståelse for pengeinstitutternes 
samfundsforpligtigelser. Det stiller større krav til kompetencer og 
til at man kan håndterer det i praksis. Mere fokus fremadrettet på 
at forstå sammenhængen og at Compliance bliver en del af 
kulturen og ikke blot et tjek. Argumentationen er svær håndterbar. 
Større krav til rådgiverne. 

• AL-Bank v/ Lasse: Fortsat primært finansøkonomer, samme antal 
og kvalitet. 

• DE v/Gitte: stadig behov for praktikanter, der åbnes fortsat nye 
butikker. Kravene til virksomhedens brug af praktikanterne vil 
blive fokusområde for DE. DE italesætter brugen af praktikanter i 
branchen og stille krav til praktikanter og praktiksteder.  

 

– Profilering af uddannelserne - nye trends v/alle 

• ”Den digitale kunderejse” 

• FA v/Morten: Ny kompetenceundersøgelse i gang 

• Håndtering af anti-hvidvask  

 

– Aftagertilfredshed og beskæftigelsesundersøgelser – vinteroptag 
v/Bo Steen Larsen 

• Se vedlagte PP 

• Dimensionering: Skal vi fortsætte med samme mængde nye FIB 
og FIN hold? Ingen bekymring, det ser fint ud med optaget. 

– Evt. 

• Emner til kommende møder:  

• få Compliance ind i kulturen 

• ideer til nyt FoU projekt  

• praktikplads: søgning, periode (forgår over lang tid) 

• Profilering af uddannelserne - nye trends v/alle 
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– Mødedatoer for 2019/2020 v/alle 

 

Dato Sted 

29. august 2019, kl. 14-16 FOAK, Rungsted 

25. oktober 2019, kl. 10-12 Nordea 

4. Marts 2020, kl. 10-12 DE 

26. Maj 2020, kl. 14-16 Topdanmark ? 

 


