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Dagsorden      Bilag 

 

1. Velkomst      

2. Godkendelse af referat    (02/19/01) 

3. Godkendelse af dagsorden    (02/19/02) 

4. Godkendelse af nyt årshjul 

5. Orientering v. SUR 

a) Sommeroptag 

6. Valgfag på uddannelserne (orientering og input)  (02/19/03) 

7. Uddannelsesrapporter   (02/19/04, 05, 06, 07, 08, 09) 

8. Evt. 

Ad. 1 Velkomst  

Lars Møller fra IPG media tiltrådte uddannelsesudvalget. Der var herefter en kort 

præsentationsrunde. 

Ad. 2 Godkendelse af referatet 

Referatet blev godkendt. SUR redegjorde for Cphbusiness’ opfølgning på beslutningen om at 

skærpe formidlingen af FoU projekterne til interessenterne. Der var blevet af holdt 

morgenbriefinger om Retail Reinvented; vi arbejder med på at afholde en konference om den 

digitale kunderejse og til oktober lægger Cphbusiness hus til EFLE konference. V-logs er endnu 

ikke blevet realiseret, men vi arbejder videre med konceptet. Derudover kommer der et 

skærpet krav til formidling ind i kontrakten for fremtidige FoU projekter 

Ad. 3 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad. 4 Godkendelse af nyt årshjul 

SUR præsenterede det nye årshjul, hvor møde-antallet bliver reduceret fra fire til tre. Dette 

blev vedtaget. 

Præsentationen af det nye årshjul førte til en diskussion om, hvordan feedback fra udvalgets 

eksterne medlemmer kan styrkes.  

Det blev aftalt at tematisere møderne og præsentere nøgletal, når de er relevante for temaet. 

Thor Palmhøj forslog, at temaerne kunne være: 



 Aftagere, her kunne der bl.a. være præsentation og diskussion af tilbagemeldinger fra 

praktikvirksomhederne. 

 Studerende, foruden nøgletal om de studerende, vil udvalget gerne have en 

rundbordsdiskussion med nuværende og tidligere studerende. 

 Aftagerarbejdsmarked, herunder trends og tendenser, og mulige justeringer i 

valgfagskataloget og fokus på digitalisering i undervisningen. 

LISC og JCH slog fast, at de allerede inddrager udvalgets betragtninger meget i udviklingen og 

planlægningen af uddannelserne. 

Opsamling: 

SUR udarbejder et nyt udkast til årshjul, hvor hvert møde er tematiseret gerne knyttet til de 

surveys, der er foretaget til hvert møde.  

SUR undersøger, om det er muligt, at høre udvalget om uddannelsesrapporterne inden de 

afleveres. 

Dagsorden skal sendes ud i god tid, så medlemmerne har bedre mulighed for at få punkter på.  

Ad. 5 Orientering om sommeroptaget 

SUR præsenterede sommeroptaget. Målet for sommeroptaget var at fastholde ansøgnings- og 

optagetallet. Ansøgningstallet er steget ift. 2018, og da optagetallet er fastholdt, har det 

betydet en stigning i adgangskvotienten. Denne udvikling var Salg og Markedsføring tilfredse 

med, da vi tidligere haft problemer med studerende, der var for svage bogligt til at 

gennemføre uddannelsen. Der kan på sigt opstå problemer, hvis adgangskvotienten stiger så 

meget, at den bliver sammenlignelig med f.eks. CBS, men dette er ikke nært forestående. 

JCH fortalte om de problemer, der var med Lyngbys MEC optag fra 2018, der havde alle 

optagne. Holdet har været svært at aktivere og har haft et meget stort frafald. Katrine 

Carstensen supplerede og fortalt, at det pågældende hold bl.a. også havde følt, at de 

manglede relevant information. 

Dette førte til en overordnet diskussion om MEC holdene. SUR, LISC og JCH forklarede om 

holdenes sammensætning og rekruttering, herunder at der er udfordringer med at få 

kvalificerede udenlandske studerende til Danmark. Jonathan Storm Krebs fortalte, at dette er 

gennemgående på erhvervsakademierne. Men de gode udenlandske studerende, der kommer, 

skaber en utrolig god dynamik på holdene til stor gavn for de danske studerende, der går på 

holdene. Thor Palmhøj efterlyste, at Cphbusiness enten laver en målrettet indsats for at 

tiltrække kvalificerede udenlandske studerende, eller at vi opgiver denne del af vores 

internationaliseringsstrategi. Katrine sluttede op om Thors pointe, da et dårligt optag af 

udenlandske studerende, undergraver uddannelsen for de danske MEC studerende. SUR gjorde 

opmærksom på, at dette allerede er et indsatsområde i uddannelsesrapporterne. 

Thor efterlyste information om optaget, bl.a. hvilken baggrund de studerende har, forskelle i 

gennemførelse, overgang til videre studie eller beskæftigelse. LISC fortalte, at Salg og 

Markedsføring allerede nu laver analyser af dette.  I forlængelse af dette forklarede SUR, at ift. 

de studerende, der optages via kvote 1, har vi ikke mulighed for at sortere i optaget og kan 

kun anvende karaktergennemsnittet. 

Claus Agø Hansen, Jonathan og Thor var meget interesserede i EHA og efterspurgte yderligere 

oplysninger om dette optag. De forklarede, at alle undersøgelser viser, at arbejdsgiverne 

efterspørger digitale kompetencer, men dette slår ikke igennem i efter- videreuddannelse 

efterspørgslen. De håber derfor, at Cphbusienss har knækket koden med EHA, og de vil gerne 



løbende holdes opdateret om uddannelsen. I forlængelse af dette blev det diskuteret hvor lang 

tid der vil gå inden der ikke længere er en opdeling mellem digital og ikke-digital 

markedsføring. LISC og JCH fortalte, at Salg og Markedsføring allerede arbejder med at 

udviske denne linje.  

Opsamling 

Ved næste relevante tema skal analyserne af forskellene i de studerendes forudsætninger og 

konsekvenserne af dette præsenteres.  

Tallene for EVU optaget sendes ud med referatet. 

Ved næste relevante tema, vil udvalget gerne diskutere, hvor langt og hvor specifikt vores 

undervisning i digitalisering skal være. 

EHA optagets sammensætning og baggrund skal undersøges yderligere og præsenteres ved 

næste relevante tema. 

Ad. 6 Valgfag 

SUR orienterede om valgfagene på Salg og Markedsføring. Foruden de valgfag, der er nævnt i 

bilaget, udbyder LOG Warehouse Mangement som valgfag. LOG studerende kan også vælge 

mellem MAK/MEC valgfag. 

På MAK/MEC er de digitale markedsføringsfag de mest populær, 80% af de studerende vælger 

og får et af disse.  

SUR spurgte udvalget, om der mangler valgfag, eller om der er nogen, der er overflødige.  

Katrine Carstensen fortalte, at på MAK i Lyngby faldt Driftsøkonomi og ”Your own choice” på 

samme modul, hvilket gjorde valget svært, da der var meget langt mellem de to fag. Katrine 

efterlyste flere valgfag i billedredigering og content produktion. Thor Palmhøj støttede op om 

dette, da han oplevede, at ansatte, der lavede markedsføring, tit selv skulle udarbejde 

content. 

SUR oplyste, at EHA først har valgfag på 3. semester, dvs. i efteråret 2020. Vi har derfor 

mulighed for at udvikle dem, når vi har fået erfaringer fra de studerendes praktik, der starter 

allerede på 2. semester.  

Ad. 7 Uddannelsesrapporter 

SUR gennemgik summarisk uddannelsesrapporterne, da det blev aftalt, at delresultaterne af 

rapporterne vil blive udfoldet løbende, når det er relevant ift. temaerne i det nye årshjul. 

Claus Agø Hansen omdelte den vedhæftede artikel fra A4 d. 21. august 

(https://www.a4nu.dk/artikel/unge-med-kort-videregaaende-uddannelse-leder-laengst-efter-

job) Artiklen er baseret på en undersøgelse fra Akademikerne, der fokusere på, at der er høj 

arbejdsløshed, ca. 20%, blandt dimittender, hvis højeste niveau er en 

erhvervsakademieksamen. LISC fortalte, at vores egne beskæftigelsesundersøgelser viser et 

lignende billede, hvilket fremgår af uddannelsesrapporterne. Uddannelsesministeriet og 

Cphbusiness direktion mener ikke, at dette er et alvorligt problem, da mange af vores 

dimittender læser videre. Derfor er der ikke et indsatsområde i uddannelsesrapporterne. 

Udvalget var enig i, at undersøgelsen kan blive et problem, hvis den får politisk 

opmærksomhed, og der skal forsat arbejdes med at øge kendskabet til vores uddannelser. 

Undersøgelsen satte igen fokus på den tilbagevende diskussion, om hvorvidt Cphbusiness skal 

udbyde fulde PBA forløb. 

https://www.a4nu.dk/artikel/unge-med-kort-videregaaende-uddannelse-leder-laengst-efter-job
https://www.a4nu.dk/artikel/unge-med-kort-videregaaende-uddannelse-leder-laengst-efter-job


Ad. 8 Evt. 

Der var ingen punkter til evt.   


