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1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
John bød velkommen 

Ingen kommentarer 

 
2. Meddelelser fra formandskabet 

Formanden oplyser at det nu er gået op for lidt flere, at der er krise – krig og energi. Flere kommer i 
problemer. Folk køber stadig rejser m.v. som de plejer. Boligfinansiering er blevet anderledes. 
Huspriserne kommer nok til at falde lidt over tid. Det er en mærkelig tid vi lever i og måske vi kommer 
til at stå igennem i noget tid endnu. Der kommer nok til at miste arbejdsplader, og konkurser i kølvandet 
på kriserne. Der er dog stadig en buldrende beskæftigelse. 
 

3. Sager til behandling 
i. Aktuelle emner: 
Mange af de nye studerende vil være ejendomsmæglere – men vi må gøre opmærksom 

på resten af brancherne – for der sker meget på ejendomsmarkedet. Der er gode 

muligheder for at skifte branche efter studiet.  

 
ii. Studieordninger  
Ingen større ændringer i finansstudieordningen. Valgfagskataloget er afstemt med 

aftagerne, bl.a. revison (her skal måske justeres lidt på læringsmål), skat og moms, 

organisation og ledelse. Bachelor: studieordningen er forenklet lidt for at det er lettere at 

forstå for de studrende. Praktikperioden er tilpasset, så den er lige så lang som på andre 

akademier. På alle uddannelser laves seperate beskrivelser af eksaminer og valgfag 

m.v. 

 
iii. Evalueringer siden sidst 
Praktikevaluering – rigtig fine praktikevalueringer både fra de studerende, fra 

praktikvirksomhederne og fra underviserne. Underviserevaluering: VI kæmper med 

fastholdelse i 2022. Evalueringen viser dermed også manglende motivation. Vi arbejder 

som akademi rigtig meget med fastholdelsestiltag. Eks. Implementers afbudsnoteringer, 

flere sociale elementer i undervisningen. Studieaktivitetssamtaler m.v., statussamtaler, 

microsamtaler, studieture, ekstra studievejledning, klasselærerfunktioner, DSR – vi 

bruger også forskellige tilbud fra forskellige aktører (studieteknik, exell m.v.) Der er 

måske svære odds i forhold til at føle sig tilstrækkelige. Det er rigtig svært at få 

studerende til at engagere sig efter Corona. En god start og et socialt fundament er 
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væsentligt for at få et grundlag på plads for engagement. Sådan er det også på 

arbejdspladserne. 

 
iv. Praktik- og beskæftigelsessituationen 
De studerende får ofte traineeplads der hvor de er i praktik. Holstebro 19 af 25 har 

praktikplads helt på plads, et par stykker mere har nogenlude styr på det. Herning: 14 af 

32 har fået praktik på plads.  

 
v. Rekruttering og optag 

Optag: Holstebro – vi har optaget 48. Herning – optag 32 finansøkonomer og 19 
bachelorer. Rekruttering: brobygning med UCH i uge 41 – der kommer 129 to dage 
på 3 forskellige linjer. Derudover er faglige oplæg i tilbud. På den merkantile del er 
der ikke så mange forespørgsler. Til gengæld er der andre steder i huset hvor der er 
udsolgt på faglige oplæg. Studiepraktik i uge 43, nok 80 på finansøkonom i Herning 
– i alt 7 i Holstebro. Kendskabet skal op i randområderne. 
Finansøkonmuddannelserne på landsplan kan vi se, at flere tilmelder sig online og 
færre på fysisk tilstedeværelse. 
 

vi. Virksomhedskontakt  
Erhvervsnetværk, studietur i KBH med virksomhedsbesøg både for studerende i 

Holstebro og Herning.  

 
vii. Digitalisering i uddannelsen 

Der er lige lavet en ny overordnet strategi for huset og dermed også for 
uddannelsen. Der er lavet tre delstrategier hvor den ene er en digitaliseringsstrategi. 
I løbet af 2022 til 2025 skal være en digital profil på hver enkelt uddannelse. Dette 
skal behandles i udvalgene på et senere tidspunkt. National fælles indsats i forhold 
til digital forståelse og digitalt mindset – hvad skal man som minimum vide som 
studerende om digitalisering. Konference på tværs af uddannelser – det ses at der 
er stor forskel på hvad de studerendes digitale niveau er, når de kommer på 
uddannelsen. Vi har her i huset et hybrid projekt på serviceøkonomuddannelsen. Et 
fleksibelt arbejdsliv er nu et ønske eller en realitet på rigtig mange arbejdspladser.  
Der arbejdes i flere brancher med fordele/ulemper ved muligheden for 
hjemmearbejde. 
 

viii. Udviklingstendenser og videnkilder 
Der er lige nu ved at blive lagt sidste hånd på finansprojektets 2. del – har corona 
skubbet til vores digitale parathed. Drives det af kunder eller banker. Der bruges 
mange ressourcer på digitalisering og rådgivning i bankerne 

 
4 Valgfag - På 6. semester skal vi tilbyde valgfag og på 7. semester skal vi tilbyde valgfag på 

finansbachelor: Valgfag: På bachelor – valgfag på 6. og 7. semester. De skal have i alt 3 valgfag – og 
derfor ønskes forslag til flere valgfag: forslag for nuværende er revison, forandringsledelse, udvidet 
statistik, ESG-ledelse og rapportering, jura og bæredygtighed, HR og ansættelsesret, hvordan laver 
man en video. Bæredygtighed har aftagervirksomhedernes interesse. Digitalisering, analyse, risk-
management er interessante emner. 
 

5 Orientering fra EAMV og uddannelsen 
Finansøkonomuddannelsen i Herning er i gang med en turnusakkreddittering – det er et stort 

arbejde 

 
6 Orientering fra udvalgsmedlemmerne 

HK – brug endelig uddannelseskonsulenterne. Der kommer mange gode indput fra udvalget 
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7 Næste møde dato – Fællesuddannelsesudvalgsmøde mandag d. 6. marts 2023 kl. 16.00 – 19.00 

Der er sendt kalenderindkaldelse ud.  
8 Evt. 
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