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Dagsorden:
0.Præsentation af deltagere.

1.Godkendelse af referat fra 22.03.17.
Referatet godkendt. Videns-grundlags-rapporterne ønskes udsendt.

2. Orientering om årets optag, og ressource-situaitionen.
EAL har reduceret Marketing Management med 1 hold, men er steget et hold på de danske MØK’er. Dimensioneringen er
dermed klaret lempeligt. Bachelorerne er reduceret netto 7 personer, men stadig ok.
Handelsøkonom faldet ca. 15%, hvilket ses sammen med at det er praktikpladser med løn (ca. 14.000 kr/md) . En videre
drøftelse med HK er relevant.
Samlet set holdes niveauet på godt 400 studerende på vort fakultet og dermed største afdeling på EAL.

3.Orientering om og godkendelse af ny studieordning på PB International handel og markedsføring
PBM studieordning blev præsenteret og godkendt. Studieordningen ændret til tematiseringer i samarbejde med
virksomheder i tråd med Markedsføringsøkonomuddannelsen. Endvidere inkluderes B2C og B2G i højere grad, ligesom
digitalisering inddrages. Innovation indkalkuleres som et mindset i alle fag. Studierådet har kommenteret det digitale fokus
som en mangelvare hidtil. Virksomhederne har udtrykt ønske om denne kompetence. Der blev udtrykt forskellige holdninger
om adgang til data og anden fortrolig information, hvor virksomhedskultur og virksomhedsstørrelse kan spille ind. Det går
mod en større tværfaglighed der gerne skal give en større forståelse af organisationen som organisme. En længere diskussion
påviste at der nogen gange er forskel på behovet og det lærte (forventningsforskelle), samt at nogle studerende behøver at
blive bedre klædt på til at komme ud i en virkelighed der ikke matcher de normative teorier og forventninger.
Pres på underviserressourcer. Opsvinget har bidt sig fast. Der er knaphed på folk med evner til formidling/undervisning især
på økonomi- og markedsføringsområdet. Fastansættelse eller supplerende timelærer vurderes i forhold til udviklingen.

Side 1 af 2

4.Info ved videncenter for e-handel
Simon Svendsen. Erfaring som iværksætter. Web-shops og Apps. Cand. IT fra Aarhus Universitet og har undervist lidt på EAL.
Formålet med videnscenteret er at samle/følge videngrundlaget. Der er fokus på digitale kompetencer i samspil med
virksomhederne. Der er finansiering fra EU vækstfonden. Endvidere udbydes ”digital badge” på enkelt kurser som et
pilotprojekt. Der køres 17 virksomhedsprojekter og satses på viden og innovations projekter (VIP) samt underviser opdatering
med ting der er oppe i tiden – senest Google Analytics. Forsknings- og udviklingsaktiviteter befordres af adjunktforløbene
hvor der sigtes efter lektor-kvalificering, herunder opbygning af neurolab’s og digital salg.
Videnscenteret er tonet anderledes nu i retning af en mere praksisnær og dog forskningsrelateret orientering for studerende
og undervisere.
Badges blev kommenteret som en potentiel mulighed tillige i forhold til virksomhederne. Der tænkes Blockchange teknologi
ind i dette, dvs. ledger’s bag shippingpapirerne inkluderes. Endvidere blev peget på at det er de praktiske kompetencer der er
behov for. Udviklingen indenfor cryptovaluta og deres faciliteter er uforudsigelig. Der opfordres ligeledes til et tværgående
samarbejde i stedet for at alle udvikler samme ”halvdybe” tallerken.

5. Opdatering af vidensgrundlag
Cirka 20 undervisere var på 2 dages kursus på Teknologisk Institut. Der er stadig gode muligheder for det indgående indblik
med eksempelvis IBM’s Watson Analytics. Der er et grundlæggende behov for at opdatere undervisere. ShopTalk er ligeledes
i spil bl.a. med Supply Chain. Salgspsykologi skal også løftes. Udvikling er et vedvarende tema. Gode videnspersoner søges.
En diskussion om livslang læring førte tillige en debat med om behov for videreuddannelse af HK’ere i detailhandlen. Kan
man se administrationsbachelorer som en retning for en del HK’ere. Amerikanske tal antager at over 40 % af disse jobs vil
ændre sig eller forsvinde.

6. Evt.
Næste møde – lidt om Watson kunne være en god appetizer, evt holdes mødet på IMB’s danske udviklingscenter i Holte.
Rapporten fra evalueringen af handelsøkonomuddannelsen med eksterne eksperter blev kort nævnt og var vedhæftet
mødeindkaldelsen, og vil blive behandlet på næste møde d. 2. november 2017
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