Referat af SMF uddannelsesudvalgsmøde 23.02.17
Deltagere: Mads Asbild, Per Stænge Larsen, Dorthe Skriver Bonderup, Henning Knudsen, Torben Pedersen,
Nicky Feldt, Helle Karina Pedersen
Afbud: Mikki Dall, Søren Dollerup, Urs Suppli, Klaus Kristensen, Tom Bjerg Lauritzen (stopper i
uddannelsesudvalget). Lars Schou, Julia Sauer
Referent: Helle Karina Pedersen
Dagsorden/referat:
1. Godkendelse af dagsorden fra sidste møde:
Godkendt
2. Videngrundlag for uddannelserne (rapporter vedlagt)
a. Gennemgående punkter fra videngrundlagrapporterne samt KU rapporten blev diskuteret.
i. Program fra videngrundlagsdage med workshops fra SDU.
ii. Undervisere på konferencer i ind og udland
1. Logistik / Supplychain international branchekonference, USA samt FDIH
konference om samme emne
2. Flere undervisere på konferencer om markedskommunikation og
markedsføring
3. Underviserkonferencer om
b. Kommentarer var godt at søge viden ude i verden og være opdateret på både
virksomhedernes vilkår, videns niveau og videns behov. Husk at de studerende skal have
nogle konkrete værktøjer med.
3. Studentertilfredshedsanalyser (præsenteres på mødet)
a. Tilfredsstillende svarprocent på 76. Dobo gennemgik de tværgående faktorer fra
studietilfredshedsanalysen. De 3 bedste ratede spørgsmål og de 3 dårligst ratede spørgsmål
på alle 4 uddannelser har være til diskussion i studierådet. Der var et stort sammenfald ifht
til de studerende oplever som mest negativt og mest positivt:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Generelt tilfredshed med:
Studievejledning
Det sociale miljø
Det fysiske miljø
Mine undervisere er engagerede
Inddragelse af erhvervslivet

Generelt utilfredshed med:
Rettidigt information om skemaændringer (alle)
Uddannelsen er velstruktureret (MØK, PBM)
Uddannelsen klæder mig på til at anvende IT som en del af det job, jeg på sigt skal
varetage (alle undtagen MØK)
xi. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (alle undtagen PBIE)

Diskussion om at fremover skal spørgsmål om undervisningens indhold og niveau fylde mere i den
generelle tilfredshedsmåling. Der vil være et stigende fokus fra SMF på at få klæde de studerende på
med værktøjer, som f.eks. excel og digitale værktøjer.
PSL nævnte at Caneline arbejder mere og mere med digitalt salg til det meste af verden, og at der var
behov for at sikre at vores studerende kommer ud med relevante digitale færdigheder.
Semesterevalueringer af undervisningen er også gennemført men med lavere svar%. Dog med meget
positive evalueringer af undervisningen og underviserne. På 99% af alle målinger var mindst halvdelen
af de studerende tilfredse med båder underviser og undervisningen.

4. Videncenter for e-handel og digital økonomi
Videncentret er sat i verden netop for at sikre at digitale kompetencer får en fremtrædende plads
på alle uddannelser. Der er allokeret 1 fuldtidsstilling til videncentret fordelt på flere personer.
Derudover arbejder videncentret med praksisnær forskning, virksomhedsprojekter med studerende
samt opsamling og spredning af viden.
Positive kommentarer til videncentrests fokus på den digitale økonomi, da virksomheder
efterhånden flytter de fleste funktioner over på digitale platforme.
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