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Tilstede: Morten Andersen, Susanne Rievers, Jonathan Storm Krebs, Lisbeth Buchwald 

Schwarz, Claus Agø Hansen, Jan-Christian Haxthausen, Mette Holm Bertelsen, Niels Ralund, 
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Afbud: Natascha Maria Nielsen, Peter Helstrup, Maria Frøsig, Søren Vammen, Peter Borris 
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Dagsorden      Bilag 

 

0. Formøde     (04/18/00) 

1. Godkendelse af referat    (04/18/01) 

2. Godkendelse af dagsorden    (04/18/02) 

3. Opfølgning fra sidste møde    (04/18/03) 

4. Praktik (orientering)    (04/18/05) 

5. Videnopgaven v. JCH (orientering)   (04/18/06) 

6. Forsknings- og Udviklingsprojekter (orientering og input)  (04/18/04) 

7. Evt. 

 

Ad. 0 Formøde (04/18/00) 

På formødet deltog Niels Ralund og Jonathan Storm Krebs. Med udgangspunkt i det 

rundsendte materiale gennemgik SUR opbygningen af Cphbusiness og formålet med 

uddannelsesudvalget med fokus på Salg og Markedsføring.   

Der blev stillet spørgsmål til uddannelsesstationerne i Hillerød og på Bornholm, SUR 

forklarede, at disse er en del af regeringens plan for udflytning af uddannelser. Der blev også 

stillet spørgsmål til den faglige opdeling mellem Cphbusiness og KEA, SUR forklarede, at 

Cphbusiness primært er merkantilt og KEA primært er teknisk. 

Opbygningen af PBA i e-handel blev diskuteret, det var Niels Ralunds holdning, at Cphbusiness 

havde gjort klogt i at holde uddannelsens fokus på markedsføring og ikke lægge vægt på det 

tekniske. Dette førte til en diskussion af, hvordan titlen ”sælger” blev opfattet. Niels og 

Jonathan mente, at titlen unødig blev nedgjort bl.a. også af virksomheder, der ikke længere 

har sælgere men f.eks. ”account managers” i stedet. I forlængelse af dette tilbød Niels, at Salg 

og Markedsføring kunne få eksemplarer af Wijnand Jongen ”The End of Online Shopping”, 

endvidere tilbød Niels, at underviserne på Salg og Markedsføring som opfølgning kunne 

komme i en eller to dages ”virksomhedspraktik”. 

Der blev stillet spørgsmål til Cphbusiness arbejde med internationalisering, både i udlandet og 

i Danmark, og SUR gennemgik vores overvejelser ved sammensætningen af vores 

internationale hold, korte udenlandsophold, praktik i udlandet og semesterophold i udlandet. 

Udfordringerne og begrænsningerne med at implementere uddannelsesudvalgets forslag på de 

forskellige uddannelser blev diskuteret. Disse begrænsninger kommer af de love og regelsæt, 

Cphbusiness, som en statslig uddannelsesinstitution, er underlagt. 



 

Opsamling: 

SUR kontakter Niels Ralund om “The End of Online Shopping” og virksomhedspraktik. 

Ad. 1 Godkendelse af referat (04/18/01) 

Jonathan ønskede, at det fremgik tydeligt, at de studerende valgte uddannelsen, da den havde 

et praktisk formål, så det var hurtigere at komme i arbejde og få fingrene ned i opgaverne. 

Med disse ændringer blev referatet godkendt. 

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden (04/18/02) 

Dagsordnen blev godkendt. 

Ad. 3 Opfølgning fra sidste møde (04/18/03) 

Medlemmerne præsenterede sig selv.  

Arbejdet med at godkende PBA i e-handel forsætter.  

Arbejdet med testimonial fra de studerende forsætter. Disse skal bruges både eksternt og 

internt.  

 

Opsamling: 

Claus Agø Hansen ønskede at få tilsendt de lange referater fra samtalerne med de studerende. 

Ad. 4 Praktik (orientering) (04/18/05) 

Med udgangspunkt i bilaget gennemgik SUR praktikordningen på Cphbusiness. Ifm. oplægget 

fortalte Claus Kenberg, at han sjældent har oplevet, at der blev afholdt vejlederbesøg. 

Udvalgets øvrige medlemmer oplevede en høj besøgsrate. LISC og SUR fortalte, at Salg og 

Markedsføring har praktikbesøg som et fokusområde. 

Udvalget var meget positivt overfor besøgene og ønskede, at de altid blev afholdt. Flere af 

udvalgets medlemmer ville gerne have, at besøgene blev afholdt tidligt i praktikforløbet, så det 

også kunne understøtte virksomhedens onboarding forløb. Ifm. dette lagde Mette Holm 

Bertelsen vægt på, at et onboarding forløb skal give praktikanten mulighed for at stifte 

bekendtskab med et bredt udsnit af virksomhedens opgaver.  Udvalget lagde vægt på, at 

underviserne også er ambassadører for Cphbusiness, en rolle de måske skal være bedre rustet 

til f.eks. ift. at sælge kurser til praktikvirksomhederne. LISC og JCH fortalte, at underviserne 

får meget ny viden af at tage på praktikbesøg. 

Jonathan Storm Krebs fortalte, at han oplevede, at praktikanterne har behov for at få teori på 

deres praktiske opgaver. Dette førte til en diskussion om opbygningen af det afsluttende 

semester. LISC forklarede, at 4. semester på MAK er opdelt i to dele. En praktikdel og en del 

til det afsluttende eksamensprojekt. Praktikdelen munder ud i en (kort)praktikrapport, hvor 

den studerende bl.a. reflekterer over de udførte arbejdsopgaver og sætter dem i relation til 

teorier og modeller, der er undervist i på uddannelsen. I det afsluttende eksamensprojekt skal 

den studerende arbejde med en praksisnær problemstilling i virksomheden og komme med 

forslag til løsninger. Opgaven udarbejdes på basis af en bred teoretisk referenceramme. 

JCH supplerede dette og lagde vægt på, at praktik og HOP skal skabe værdi for virksomheden, 

og ikke være et rent teoretisk skoleridt. JCH problematiserede, at de studerende måske 

glemmer virksomheden, når praktikken er færdig og ikke får sendt hovedopgaven til 

virksomheden.  



Claus ønskede at få mulighed for at give feedback på hovedopgaven, dette var udvalget enig . 

SUR mente, at dette kunne indføjes som et forudsætningskrav. Mette vendte denne 

problematik om og fortalte, at nogen virksomheder også er mindre engagerede i den 

studerende, når vedkommende ikke længere er gratis arbejdskraft. Udvalget anerkendte, at 

dette kunne være et problem. LISC og SUR understregede, at Cphbusiness blacklister 

virksomheder, der udnytter praktikanterne til f.eks. alene piccoline- eller receptionistarbejde.  

Claus spurgte til, om der er en praktikopgave pris? SUR og LISC fortalte, at Cphbusiness 

udvælger årets praktikvirksomhed. 

Ad. 5 Videnopgaven v. JCH (orientering) 04/18/06 

Med udgangspunkt i bilaget fortalte JCH om videnopgaven på Cphbusiness. JCH lagde vægt på, 

at vi har en systematisk tilgang til opgaven. I forlængelse af dette henviste LISC til 

EAViden.dk, hvor man kan se udviklingsprojekter fra alle erhvervsakademier. I denne 

sammenhæng bad Claus Kenberg om at få tilsendt rapporten ”Ledelse af unge”. 

Claus spurgte om, vi fulgte den procedure, der er beskrevet i Vidensløjfen. SUR og LISC 

fortalte, at vi ikke er systematiske nok, men det er et absolut fokuspunkt. Men selvom 

processen ikke er blevet fulgt tilstrækkelig systematisk, så er der naturligvis blevet indsamlet 

ny viden, der efterfølgende bliver indarbejdet på uddannelserne. 

Morten Andersen spurgte, om vi stiller krav til de undervisere, der har været på konference, 

skal holde et oplæg om det. LISC og SUR fortalte, at dette er en forudsætning for at kunne 

komme på kursus, men vi har så mange undervisere, der har kursusaktivitet, at ikke alle får 

mulighed for at holde et oplæg. 

Niels Ralund tilbød, at hvis Salg og Markedsføring ønskede at tilmelde undervisere til FDIH’s e-

handelskonference, kunne han tilbyde pladser uden beregning. 

LISC spurgte udvalget, om hvad de oplever som det nye indenfor økonomi. Udvalget havde 

ikke nogen konkrete forslag men understregede, at mange stadig ikke kan finde ud af at 

udregne en pris uden moms. 

Opsamling: 

SDL sender rapporten om ”Ledelse af unge” til Claus Kenberg. 

Ad. 6 Forsknings- og Udviklingsprojekter (orientering og input) (04/18/04) 

Dette punkt blev udskudt til næste møde, hvor nogle af projektlederne inviteres til at holde 

oplæg.  

Ad. 7 Evt. 

Niels Ralund efterlyste, at udvalget inkluderede flere studerende, der var lige så aktive som 

Mette Holm Bertelsen.  

Uddannelsesudvalgets møder i 2019 vil blive d. 6. marts, d. 16. maj, d. 22. august og d. 24. 

oktober. 

 


