
 
 

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom- og 

Finansbacheloruddannelsen  
 

Mødedato 24. Maj 2022 

Mødested Teams 

Mødedeltagere Berit, Jacob, Lene, Hans Jørgen, John, Thomas, Charlotte, Kim, Sandra, 
Frederik og Jesper 

Afbud Jeanette Hedegaard Nielsen, Lone Nyborg,  
Referent:  

Ordstyrer:  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
a) Godkendt 

2. Meddelelser fra formandskabet 
a) Ingen kommentar 

3. Konstituering af nyt uddannelsesudvalg 
a) De nuværende medlemmer fortsætter og vi leder fortsat efter flere medlemmer fra flere 

brancher.  
b) Formand (Berit Nørskov) fortsætter gerne som formand 

4. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 

1. Kvalitetsrapport (uddannelsesberetning) 
a. Studieintensitet og Frafald: 

i. HJS. Dem var vi igennem vinter og tidlig forår. Nøgletal. Der 
hvor vi er udfordret, der laver vi handlingsplaner.  

ii. Vi var gode til fastholdelse under Corona, men efter Corona 
har vi haft svært ved at holde fast på de studerende.  

iii. Vi arbejder med studieintensitet (hvor mange timer man 
arbejder  

iv. Kim vurdere at der ikke den store forskel på studieintensitet 
på FIN og FIB. Vi holder indtil videre fast i, at den 
pædagogiske tilgang er forskellig på FIN og FIB, således at 
der skal være større selvstændighed på FIB. Der er ikke 
forlæsning på FIB. Det er klasseundervisning med 
opgaveløsning, men med en forventning  

v. Jesper Lund (studerende): Studieintensitet er fin i min 
studiegruppe, men det er ikke alle der gør det. Jeg kan ikke 
forklare hvorfor.  

vi. Sandra (studerende): Vi har statussamtaler. Dem der er 
”droppet ud”, der er flere der har valgt noget andet, fordi de 
har andre interesser.  

vii. Kim: De studerende har ikke forstået hvad studiet går ud på. 
Den studerende vælger et andet studie. 

viii. Sandra: Vi skal ikke tænke, at den studerende ”har spildt 
deres tid”, den studerende har fået noget med, men finder ud 
af, at de har andre interesser og vælger et andet studie. Jeg 
kan ikke se, at uddannelsen kunne gøre det anderledes.  

ix. HJS: Vi skal måske kigge på hvilke motiver den studerende 
har når de starter. Måske skal vi ændre på uddannelsen, så 
der er mere fokuseret på den studerende. Måske en ændret 
længde  
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x. John: Der var ikke det store frafald sidste år, måske har der 
været en ”ketchup effekt”.  

xi. Berit: Hvordan kunne vi ændre på vores adfærd. Kunne 
EAMV tale med andre akademier og hvad de har oplevet og 
hvad de gør. Kunne I bruge mere tid på opfølgningssamtaler 

xii. Thomas: Vi bruger rigtig meget tid på statussamtaler og 
motivationssamtaler med studerende der har lav 
studieintensitet. Det er MEGET svært at ændre de 
studerendes adfærd.  

xiii. Kim: Vi bruger MEGET tid på at diskutere  
xiv. Jesper: Det betyder rigtig meget med en god studiegruppe. 

Det betyder meget, at man er i en god studiegruppe. Det 
kunne være noget I skal kigge på. Til at starte med blev 
studiegruppe.  

xv. Sandra: Måske skal der ligges noget mere socialt ind i 
starten af studiet, så man kan få nogle venner på studiet, så 
man får venner på tværs. Det er motiverende.  

xvi. Sandra: I kan godt lave studiegrupper til at starte med og så 
efter 1½ måned kan vi ”ryste posen” og lave nye grupper.  

xvii. Jacob: Kan I sørge for at de studerende med lav 
studieintensitet ikke kommer i den samme gruppe, men 
bliver delt rundt. 

xviii. Berit: Ude på arbejdsmarkedet så bliver man jo sat sammen 
uden at man selv kan bestemme 

2. Studieordninger 
a. Berit: Længde på praktikperioden er på EAMV (FIB) kortere end på 

andre akademier.  
b. HJS: Det bliver rettet til næste semester. Praktikperioden er den 

samme som på andre akademier, men vi har valgt at den studerende 
skal ”få luft” til at skrive praktikrapport. 

c. Kim: Vi kan ikke nå at ændre det i år.    
3. Evalueringer siden sidst 

a. Charlotte: Praktikevaluering har været meget positive i Holstebro. Vi 
har lavet lille undersøgelse og ca. 80% har allerede fået 
fastansættelse. Lige nu kører underviserevaluering, som kommer 
med til næste møde.  

4. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
a. Charlotte: alle har været i praktik for FIN20. For FIN21 er der en stor 

procentandel der har fundet.  
b. Kim: FIB20. Én har ikke fundet praktik. Den enkelte søger 

ejendomshandel. Jeg har aldrig oplevet så stærk efterspørgsel på 
Finansbachelor.   

c. Thomas: Vi har to studerende, som ikke fik praktik. De har begge 
valgt at tage orlov. Vi har ikke overblik 

d. Berit: Det bliver tidligere og tidligere 
e. Kim: Ja branchen søger tidligere og tidligere og virksomhederne 

tilbyder studiejob til de dygtige studerende. På FIB er der en stor 
andel af de studerende der får studiejob inden praktikperioden. 

f. Berit: Flere studierende har efterspurgt studiejob.  
g. Jacob: Vi tager 10 i praktik i 2023. Det er nyt med studiejob. Vi har 

brugt studiejob når de er færdige i praktik.   
h. HJS: Både Aarhus og København har haft gode studiejob. Det er 

atraktivt. Jeg tror at det er vigtigt for Herning og Holstebro, at der 
kommer flere studiejob.   

5. Rekruttering og optag 
a. Nogenlunde det samme optag som sidste år. Samme optag på FIN, 

uanset at FIB er kommet til 
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6. Virksomhedskontakt 
a. Thomas: Større interesse fra banker og revisionsvirksomheder. På 

FIB er der flere studerende der ønsker revision, det er en ændring i 
forhold til tidligere.  

b. Berit: Hvorfor denne ændring? 
c. Kim og Thomas: Måske har revision gjort en ekstra indsats for at 

sælge/ændre på opfattelse af branchen. Stor fokus på salg og 
kommunikation i revision.  

d. Sandra: Vigtigt at vi bliver præsenteret for forskellige  
7. Digitalisering i uddannelsen 

a. John: Vi er ved at opdatere vores digitale strategi. Nogle uddannelser 
er godt med og andre har brug for en opdatering.  

8. Udviklingstendenser og videnkilder 
a. HJS: Vi har lige været på studietur i Berlin. Fokus på Bæredygtighed. 

En udvikling i den retning.  
b. Thomas: Enig. Mere fokus på at få ESG ind i undervisning. Større 

fokus   
c. Jacob: Digitalisering godt at I har fokus på det. Godt at corona gav 

det et løft. Det fylder mere og mere hos os. Flere møder er digitale. 
Så de studerende skal være klædt godt på. Bæredygtig kommer 
”buldrende” med stor fart.  

5. Orientering fra EAMV og uddannelsen 
a) Vi søger ny kollega til finansuddannelserne.  

6. Orientering fra udvalgsmedlemmerne 
a) Ingen kommentar udover det der nævnt 
b) Jacob er blevet bestyrelsesmedlem på EAMV. Det betyder ikke noget for Jacobs 

medlemskab  
7. Næste møde dato 

a) Der bliver sendt doodle ud.  
8. Evt. 
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