Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom
Mødedato
Mødested
Mødedeltagere

Afbud

31. maj 2018 kl. 14.00 – 16.00
Erhvervsakademi MidtVest
Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro
Berit Nørskou Pedersen, Ringkøbing Landbobank
Jacob Møllgaard, Vestjysk Bank
Richard Hansen, Vestjysk Revision
Hans Jørgen Skriver, EAMV
Henrik Westergaard, EAMV
Thomas Laier Cervin, EAMV
Jeanette Hedegaard Nielsen, EAMV
Louise Tatiana Mogensen, EAMV
Lone Lund Nyborg, Uddannelsescenter Holstebro
Mads Hansen, EAMV

Referent: Jeanette Hedegaard Nielsen

Dagsorden:
Generel præsentation – husk lige at tjekke op på Richard om han godkendes gennem DE. Berit fortsætter som
formand og Jacob som næstformand. Og de underskriver begge kommissoriet.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde - ja
2. Meddelelser fra formandskabet – ingen meddelelser
3. Sager til behandling
a. Aktuelle emner:
i.
Praktik- og beskæftigelsessituationen og
ii.
Studieordning (input til niveau og indhold samt relevans)
Berit – siger at i bankbranchen har de drøftet, at det måske er kravet om at der skulle tages mange elever
ind sidste år – det er måske gået ud over antallet af finansøkonomer i praktik i branchen.
I Holstebro – bankerne henvender sig mere i år. Vi har konkret praktikkontrakter i revision, økonomifunktion
og ejendomsmægler.
Herning – der er en der har kontrakt med en bank. Der er praktikmesse i Herning den 31.8. Thomas oplyser
at vi nu har besluttet at brancheretningerne nu kommer til at fylde dobbelt så meget. Det betyder større
specialisering af de studerende. Det grundlæggende har de på 1. og 2. semester. Flere akademier går
samme vej. Optag i Vestjysk Bank har ikke haft elever i en periode – de bruger kun finansøkonomer.
Valgfag er også lavet lidt om – vi har tilføjet Skat og Moms. Det bliver godt modtaget af både studerende og
udvalgets medlemmer.
Beskæftigelsessituationen: der er både Danmarks Statistiks undersøgelse – men de måler først efter et par
år fra afslutningen af uddannelsen – vi supplerer med egen undersøgelse og den ser rigtig fin ud for både
2016 og 2017.

i.
Rekruttering og optag
Nyeste tal: 23 ønsker finansøkonom i Herning mod 40 sidste år, Holstebro 19 mod 20 sidste år. Vi ser de
melder sig til senere og senere. Markedsføringen bliver intensiveret. Vi oplever at nogle takker nej til
studiepladser og at andre kommer til i sidste øjeblik. Fastholdelse er gået rigtig godt, det er minimalt i år.
Fravær ser vi specielt slut 2. semester og i 3. semester. (Herning) Ikke så udbredt i Holstebro, men der er
studerende som er en del væk. I Herning indføres en klasselærerfunktion i forhold til bl.a. fravær – i
Holstebro bruges i stedet lavet skemalagte studiegruppetimer.

ii.

Interaktion med professionen (projekter, virksomhedsbesøg,
foredragsholdere m.v.)
Forskningens Døgn, Karrieredag og erhvervsnetværk. I Herning vil de gerne opruste på den front og vil
gerne have flere oplægsholdere næste semester.
iii.
Digitalisering (Værktøjer og metoder)
Erhvervsakademierne vil gerne være førende inden for området – vore studerende skal uddannes til at have
det godt med at arbejde digitalt. I Herning arbejdes på at lave digital undervisning på tværs af lokationer – vi
har nu fået en uddannelsesstation i Skjern. Desuden bruges forskellige digitale tiltag, herunder webinarer,
instruktionsvideoer med videre. Forskningens Døgn satte denne nye verden under lup.
Det opleves nogen gange at der bliver en lidt skarp tone i den digitale kommunikation. Stavning og
tegnsætning er også blevet ringe i mange tilfælde. Vi har digital kommunikation som fag nu.

iv.

Styrket videngrundlag (projekter og nye kilder til viden)

Ikke noget nyt.

v.
Udviklingstendenser på uddannelsesområderne
Vi er netop blevet evalueret eksternt. Der er flere ting at tage fat på, bl.a. øget fokus på at samarbejde med
brancherne.
Digitalisering – Jacob fortæller om udbyttet af Forskningens Døgn. Ringkøbing Landbobank har 10
lokationer for nuværende og bruger digitale funktioner rigtig meget for at nå kunderne i hele landet, dog ikke
robotbesvarelser i telefonen.
4. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Vi er i gang med akkreditering – alle institutioner skal igennem – vi er på vej – vi kender resultatet om nogen
tid. Det forstyrrer ikke vores hverdag, men akkrediteringen kører videre.
5. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Richard: Det er en fin udvikling at der sættes fokus på brancheretningerne. De har selv lavet aftale med to
studerende fra Holstebro, de håber det er studerende, som kan fortsætte efter sommer næste år. Dannelse er
vigtig. De ting der skal ud af huset skal være i orden, det er ikke ok at alt skal kontrolleres af kolleger i længden.
6. Næste møde 30. oktober 2018 i Herning
7. Evt.

