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• Intern konsulentfunktion og sparringpartner
• Virksomhedsprojekter 
• Netværk og forskningsrelationer
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Videncenter
• Flere udviklingsprojekter + styrket vidensgrundlag = Verdens bedste uddannelse, 

flere jobs og bedre indtjening i virksomhederne

• Samarbejde med SDU om videngrundlaget – hvor henter vi viden, hvor etablerer vi 
kontakt med forskningsmiljøer herhjemme og i udlandet?

• Kan vi blive bedre til at gøre det nemt for vores bachelorer at tage en 
kandidatuddannelse – som en del af ”ansvar for egen læring”

• Talentforløb og alliancer

• Samarbejde med virksomhederne – preferred partners
• Udvidede aftaler om praktik
• Dialog om mere end praktik (Cases, studiejobs, ”konsulentopgaver” løst af undervisere og studerende i 

fællesskab
• Employability
• Hvem er – og hvad kan en serviceøkonom og en professionsbachelor?
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Egen forskning

• Forberedelse af PhD-projekt om værtskab
• Løbende udarbejdelse af papers og artikler til 

nationale og internationale forsknings- og 
branchefora

• Inddragelse af studerende og kolleger
• Inddragelse af virksomheder – private og 

offentlige
• Herunder også bidrag til uddannelsesudvikling
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Videncenter

• Mål for:

– Andel af undervisere involveret i praksisnære 
innovationsprojekter: 40%

– Andel af studerende involveret i praksisnære 
innovationsprojekter: 20%

– Andel af studerende involveret i FoU-projekter: 10%
– Antal virksomheder i samarbejde og partnerskaber: 30
– Viden og innovationspartnerskaber indenfor Region 

Syddanmarks strategiske forretningsområder: 3 
(oplevelseserhverv)
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– Relationer til relevante forsknings- og videnmiljøer
(nationalt og internationalt)

– Andel af undervisere involveret i FoU-projekter 
indenfor Frascati-rammen: 50%

– Andel af undervisere der har kontakt til viden- og 
forskningsinstitutioner: 50%

– Antal virksomheder i samarbejde om FoU-
aktiviteter indenfor Frascati-rammen: 10

– Udbud af efter- og videreuddannelse
– Professionelle netværk på tværs i EAL
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Boxen 2:0

• Status for Factory of Festivals
– SPIS! Odense Food Festival
– PrisonINK
– HCA Comedy
– Tinderbox (Tinderbox Academy)
– VM i Triatlon (Hele Fyn)

• Samspil med start-up virksomhederne fra Innovation 
og entrprenørskab

• Entry- og exitstrategi
• Virksomheder og partnere fra andre specialer end 

event…?
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Frascati-manualen definerer Forsknings- og 
Udviklingsarbejde (FoU) således:

• Skabende arbejde pa ̊ systematisk grundlag med henblik pa ̊ at øge den videnskabelige og 
tekniske viden” og Udnyttelse af den eksisterende viden til at anvise nye praktiske 
anvendelser

• Forsknings- og udviklingsbegrebet omfatter ba ̊de grundforskning, anvendt forskning og 
udviklingsarbejde

• Grundforskning er eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære forma ̊l
at opna ̊ ny viden og forsta ̊else uden nogen bestemt anvendelse i sigte

• Anvendt forskning er ligeledes originale undersøgelser med henblik pa ̊ at opna ̊ ny viden. 
Den er imidlertid primært rettet mod bestemte praktiske ma ̊l

• Udviklingsarbejde er systematisk arbejde baseret pa ̊ anvendelse af viden opna ̊et gennem 
forskning og/eller praktisk erfaring med det forma ̊l at frembringe nye eller væsentligt 
forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser
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Jeres forventninger…?

• Virksomhedskontakt –
• Hvad skal virksomhederne ha’ ud af det?
• Konkret opgaveløsning
• Mulighed for job / træning
• Uddannelsesmæssigt ansvar

• Videnopbygning
• Relationer i øvrigt
• Projekter…



Uddannelsesudvalgs-
møde

Erhvervsakademiet Lillebælt, Events, Oplevelser og Turisme

28. april 2017



Dagsorden

 1. Velkomst og præsentation 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 3. Status på uddannelserne i Events, oplevelser og turisme og udvalgte mål 
for 2017 med baggrund i kvalitetsrapporten 2017 ved uddannelseschef Jane 
Hansen

 4. Ny studieordning – orientering og drøftelse vedrørende flytning af praktik 
til 4. semester ved uddannelseschef Jane Hansen

 5. Orientering om dimensionering af PB International Hospitality
Management  ved uddannelseschef Jane Hansen

 6. Orientering om det nye videncenter for oplevelser ved videncenterchef
Claus Christian Koch 

 7. Eventuelt 



Deltagere
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 Frederik Jelstrup (Udpeget 
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 Brian York (Udpeget af EA 
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 Marie Toft (Udpeget af EA 
Lillebælt) 

 Grethe Højgaard (Udpeget 
af EA Lillebælt) 

 Niels Antonsen (EA 
Lillebælt, Udpeget af 
medarbejderne) 

 Jane Hansen (EA Lillebælt, 

Tilforordnet) 

 Gerd Madsen (EA Lillebælt, 
Tilforordnet, 
Efteruddannelse) 

 Yasar Nazir (Udpeget af EA 
Lillebælt) 

 Ida Ellingsgaard (EA 
Lillebælt, Udpeget af de 
studerende) 

 Niels Høyer (EA Lillebælt, 
Udpeget af medarbejderne) 

 Marie Louise Breith
(Udpeget af EA Lillebælt) 

 Berte Sophie Petersen (EA 

Lillebælt, Udpeget af de 
studerende) 

 Vakant: 

 Udpeget af HORESTA 

 Afbud:

 Morten Damgaard Nielsen 
(Udpeget af EA Lillebælt) 

 Thomas Kastrup (Udpeget af 
EA Lillebælt) 

 Trine Rosen Madsen 
(Udpeget af EA Lillebælt)



Godkendelse af referat fra sidste møde

 1. Velkomst og præsentation 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 3. Status på uddannelserne i Events, oplevelser og turisme og udvalgte mål 
for 2017 med baggrund i kvalitetsrapporten 2017 ved uddannelseschef Jane 
Hansen

 4. Ny studieordning – orientering og drøftelse vedrørende flytning af praktik 
til 4. semester ved uddannelseschef Jane Hansen

 5. Orientering om dimensionering af PB International Hospitality
Management  ved uddannelseschef Jane Hansen

 6. Orientering om det nye videncenter for oplevelser ved videncenterchef
Claus Christian Koch 

 7. Eventuelt 



3. Kvalitetsrapport 2016 og 
kvalitetshandleplan 2017

 1. Velkomst og præsentation 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 3. Status på uddannelserne i Events, oplevelser og turisme og udvalgte mål 
for 2017 med baggrund i kvalitetsrapporten 2016 ved uddannelseschef Jane 
Hansen og ledelses- og kvalitetskonsulent Poul Erik Andersen

 4. Ny studieordning – orientering og drøftelse vedrørende flytning af praktik til 4. 
semester ved uddannelseschef Jane Hansen

 5. Orientering om dimensionering af PB International Hospitality Management  
ved uddannelseschef Jane Hansen

 6. Orientering om det nye videncenter for oplevelser ved videncenterchef Claus 
Christian Koch 

 7. Eventuelt 

file://Users/jahn/Documents/Kopi%20af%20Handleplan%20EvOpTu%202017%20ver300317%20efter%20ma%CC%8Alfasts%C3%A6ttelsesm%C3%B8de%20og%20opf%C3%B8lgningsm%C3%B8de.xlsx
file://Users/jahn/Documents/Kvalitetshandleplan%20EVOPTU%202016_rev_07122016.docx


4. Ny studieordning – orientering og 
drøftelse vedr. flytning af praktik til 4. 
semester 
 Oversigt over serviceøkonomuddannelsen fremadrettet

 Fordele:

 Bedre sammenhæng mellem praktik og afsluttende eksamensprojekt

 Bedre mulighed for, at praktikplads bliver til job

 Ulemper:

 Færre studerende kommer i praktik i højsæsonen for turistbranchen

 Teori prøves af i praksis meget sent i forløbet og kan dermed ikke integreres 
efterfølgende i læringsforløb/undervisning

file://Users/jahn/Documents/Oversigt%202017-19%20service%C3%B8konom.pdf


5. Orientering om dimensionering af PB 
International Hospitality Management

 I marts blev vi af uddannelsesminister Søren Pind bedt om at reducere med 
300 pladser i vores internationale optag

 Lige før årsskiftet var vi blevet dimensioneret på de to top-up’er.

 Vores internationale udbud er derfor nu:

Uddannelse Før Nu

Serviceøkonom 
(sommeroptag)

110 60 (+120 danske 
pladser)

Sportmanagement 35 0 (nu dansk udbud: 25)

International Hospitality
Management

Frit optag (2016: 50) 30 (+35 danske pladser)



6. Orientering om det nye videncenter
for oplevelser

 1. Velkomst og præsentation 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 3. Status på uddannelserne i Events, oplevelser og turisme og udvalgte mål 
for 2017 med baggrund i kvalitetsrapporten 2017 ved uddannelseschef Jane 
Hansen

 4. Ny studieordning – orientering og drøftelse vedrørende flytning af praktik 
til 4. semester ved uddannelseschef Jane Hansen

 5. Orientering om dimensionering af PB International Hospitality
Management  ved uddannelseschef Jane Hansen

 6. Orientering om det nye videncenter for oplevelser ved videncenterchef
Claus Christian Koch 

 7. Eventuelt 



7. Eventuelt 

 1. Velkomst og præsentation 

 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

 3. Status på uddannelserne i Events, oplevelser og turisme og udvalgte mål 
for 2017 med baggrund i kvalitetsrapporten 2017 ved uddannelseschef Jane 
Hansen

 4. Ny studieordning – orientering og drøftelse vedrørende flytning af praktik 
til 4. semester ved uddannelseschef Jane Hansen

 5. Orientering om dimensionering af PB International Hospitality
Management  ved uddannelseschef Jane Hansen

 6. Orientering om det nye videncenter for oplevelser ved videncenterchef
Claus Christian Koch 

 7. Eventuelt 
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