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Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
a. Referatet fra sidste møde godkendes.
2. Meddelelser fra formandskabet
a. Der er ingen meddelelser fra formandsskabet.
3. Sager til behandling
a. Aktuelle emner:
Punkter fra årshjulet
- Studieordninger – Thomas fortæller at der ikke er sket de store ændringer i år, men dog
rettelser i studieordning på 2017 optag. Brancheretningsfagene er øgede i omfang på
bekostning af det obligatoriske fag ”finansielle markeder”. Nyt valgfag ”Skat og moms”
er kommet til. Ellers ikke faglige ændringer, men ændringer i eksamensformerne. Flere
eksaminer og flere tværfaglige eksaminer. Der er generel orientering om, hvordan
eksaminerne koordineres og udvikles. Berit kommer med et forslag om at reeksaminer
bliver mundtlige i stedet for skriftlige., hvis der er for få studerende til at det giver mening
at lave helt nye opgavesæt.
- Praktiksituationen v/Jeanette og Thomas.
- Thomas – praktik i Herning – i fredags har han talt med de studerende omkring
praktiksituationen. En del har ikke praktikplads på plads. Måske 30% mangler
praktikplads.
- Holstebro: 32 har fået, 11 mangler – 4, på ejendom, 6 på bank, 14 på økonomi, 6 på
revision, 2 praktik i egen virksomhed sammen med studentervæksthuset.
- Rekruttering og optag: ikke rigtig noget frafald, en meget stor klasse i Holstebro og 2
klasser i Herning.
- Interaktion med professionen: ingen igangværende projekter. Karrieredag i August i
Herning og branchedag i Herning i uge 43, Thomas overvejer at følge op. I Holstebro
kommer branchekendskabet løbende.
- Digitalisering: nyt udstyr til undervisning på flere forskellige lokationer samtidig. Og nyt
Airtaime system, så monitorer kan tilgås trådløst.

-

-

Videngrundlag: Hans Jørgen orienterer om at der bliver arbejdet med
forsknings/udviklingsprojekt omkring nyt projekt på baggrund af forskningens døgn 2018
– Robotter i den finansielle sektor. Der skal være en gruppe i samarbejde med Kolding,
som laver projektet.
Udviklingstendenser: se ovenfor
Ændringer til studieordningen v/Thomas – se ovenfor
Nye/eller større brancheretninger og drøftelse af det fremtidige udbud her v/Hans
Jørgen – se ovenfor. Finansbachelor og AU i skatter og afgifter.

4. Orientering fra EAMV og uddannelsen.
a. Hans Jørgen oplyser Akkreditering – betinget positiv.
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne:
a. Vestjysk Revision er blevet en del af Beierholm. Som er en meget stor organisation, og det
kunne godt bringes i spil i forhold til både undervisning og praktik, vi kan blot henvende os til
Richard. Det betyder at praktikforløbet i organisationen nu er et andet – der er 50 trainees i
gang i Beierholm lige nu – de samles en uge om måneden.
Kommentar fra Richard: Præcisere at praktikforløbet og traineeforløbet er 2
forskellige ting, hvor praktikopholdet for de finansøkonostuderende er organiseret
lokalt, mens traineeforløbet er en uddannelse på 2 år som organiseres nationalt,
med et efterfølgende forløb på 4 år, som er planlagt ved opstarten.
Der er en plan for de første 6 år man er ansat i organisationen. 1200 på landsplan.
Efterspørgslen vil fortsætte. Bruger meget krudt på digitalisering – bl.a. et digitalt
bogføringssystem til kunderne – kunne være godt med en introduktion til de studerende evt.
samlet for Herning og Holstebro på brancheretningen økonomistyring (Thomas). Evt.
afprøvning af samundervisning.
b. Berit: Ringkøbing Landbobank er fusioneret med tidligere Nordjyske Bank. Nordjyske Bank
har taget en del bachelorer – Mange af afdelingerne for de fusionerede er bibeholdt.
6. Næste møde: 5/2-19 – fælles uddannelsesudvalgsmøde.
7. Evt. - intet

