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Den 11. april 2016 

Under Uddannelsesudvalgsmøderne har vi drøftet de udfordringer som uddannelsen, som en 

forholdsvis ny og lille uddannelse står overfor. Det har blandt andet drejet sig om, hvorledes vi 

håndterer udfordringen med frafald. Her har vi blandt andet intensiveret feedback i løbet af 

modulerne og studievejledningen; både individuelt og gruppevis/ holdvis.  

Vi har også igangsat en grundig undersøgelse af administrationsbachelorstuderendes profil i 

samarbejde med Studenterfokus. Formålet med denne profilundersøgelse er at få et 

omfattende kendskab til, hvorfra vi rekrutterer studerende, hvilke baggrund vores nye 

studerende har, hvordan de oplever studiet både fagligt og personligt og endeligt hvorledes de 

klarer sig ifht job efter endt uddannelse. Denne profilundersøgelse vil danne et validt grundlag 

for en fokuseret og omfattende indsats, med henblik på at fastholde de studerende og højne 

deres trivsel. Endeligt har undersøgelsen også det formål at lave en målrettet 

rekrutteringsindsats.  

Vi har drøftet studieaktivitetsmodellen og vi har gennemgået og diskuteret vores PR materiale, 

herunder videoklip. 

Studierepræsentanterne har lavet et stort arbejde mht at få valgt nye medlemmer ind i 

udvalget. Dette valgarbejde var eksemplarisk og de studerende gennemgik processen, da den 

viste sig at være et godt billede på hvad en administrationsbachelor bl.a. kan med afsæt i en 

faglige viden om organisationer og beslutningsprocesser.  

Vi har valgt, at vi vil have et overordnet tema på hvert møde. Det er både en måde at tage 

temperaturen på praksis og en måde at involvere udvalgsdeltagerne mere aktivt.  

Næste temadrøftelse vil omhandle, hvilke krav arbejdsmarkedet fremover stiller til 

administrationsbachelorerne.  En særlig kompetence der vil være en efterspurgt kompetence 



hos fremtidens administrationsbachelorer er evnen til selvstændigt at kunne navigere i 

skiftende kontekster, det være sig organisatoriske, faglige og politiske. 

Dette tema, bredt ud over alle uddannelser, kunne være et forslag til næste temamøde med 

uddannelsesudvalgene i september.  
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