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Uddannelsesudvalg for 
Administrationsbacheloruddannelsen  

Referat fra uddannelsesudvalgsmødet onsdag den 9. marts 2016  

1. Referat fra sidste møde d. 30 november 2015 godkendt 

 

2. Britt Malkiel Nielsen orienterede om en række af de initiativer uddannelsen UC Syd har 

taget for at for hhv. at skærpe uddannelsens forståelse af administrationbachelorernes 

profil og professionsforståelse og den eksterne kommunikation om uddannelsen. 

Uddannelsen har afholdt et visions og udviklingsarrangement for færdiguddannede 

studerende. På dette arrangement blev administrationsbachelorenes arbejdsopgaver 

klarlagt og bla. på denne baggrund blev der lavet de første protyper på videoer (30 

sekunders elevatortaler). Tilbagemeldingen fra Uddannelsesudvalgets medlemmer på disse 

råvideoer var, at én video især skilte sig positivt ud pga. den rummede både et personligt 

element og en konkretisering ift en specielt faglighed. 

Derudover viste Britt den video produceret af kommunikationsafdelingen, der ligger på 

UC’ets hjemmeside. Martin Engelberg påpegede, at han gerne så, at kommunikationen om 

uddannelsen også italesatte den mangfoldighed af muligheder uddannelsen rummer. Han 

påpegede, at han selv var blevet overrasket over hvad uddannelsen også kunne bruges til. 

Links til de omtalte video er vedlagt referatet som bilag. 

 

3. Gennemgang af profil undersøgelse v. Britt. Profil undersøgelsen er så lang fremme og 

svarprocenten er tilfredsstillende høj (79 %), at det er muligt at fremlægge en række 

resultater. Profilundersøgelsen viser, at de studerende fortrinsvis kommer fra hjem med 

forældre med højest erhvervsuddannelse. Derudover viser undersøgelsen, at de 
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studerendes sociale baggrund har en indvirkning på deres opfattelse af det, at være 

studerende. Studerende med en stærkere uddannelsesbaggrund opfatter i højere grad 

studieaktivitet som et samlet hele af formel undervisning og egne aktiviteter. Jo højere 

forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er, des flere timer bruger de studerende 

gennemsnitligt om ugen på deres studie. De studerende som ikke oplever sig som 

fuldtidsstuderende, har i højere grad forældre med en grundskole eller erhvervsfaglig 

uddannelse som højst afsluttede uddannelse 

Undersøgelsen viser, at 30 % af de studerende har overvejet at stoppe. Faktorer som 

underviserne, studievejlederne, studiegrupperne og den studerendes eget ønske om at 

gennemføre er faktorer, som er medvirkende til at de studerende fortsætter uddannelsen. 

Konklusionerne fra profilundersøgelsen vil blive inddraget i den løbende udvikling af 

undervisningen.  

Hovedpunkterne fra konklusionen er vedlagt som bilag til dette referat 

 

4. Der blev orienteret om de tiltag uddannelsen har sat i værk for at øge studieaktiviteten på 

studiet og reagere på fravær. Underviserne arbejder med at tydeliggøre og præcisere i 

modulplanerne hvilke forventninger uddannelsen har til studieaktivitet. I modulplanerne vil 

der i fremtiden blive arbejdet med bundne aktiviteter i form af obligatoriske 

opgave/produkter og udvalgte obligatoriske studiedage. Hvis de studerende ikke afleverer 

disse opgaver eller undlader at deltage i dage, vil de skulle aflevere en afløsningsopgave 

som betingelse for at blive indstillet til eksamen. Derudover vil der blive indført mødepligt 

til uddannelsens fire første moduler. 

 

5. Temadrøftelse om hvilke krav arbejdsmarkedet fremoverstiller til 

administrationsbachelorerne.  På grund af den knappe tid blev drøftelsen ikke særlig lang, 

men et gennemgående tema for indlæggende var at en kompetence som vil blive 

efterspurgt hos fremtidens administrationsbachelorer er evnen til selvstændigt at kunne 

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

 

6. Evt. 
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Referent OBRA 

Næste møde: 

10. oktober kl 14.30-16.00 
 

Bilag: 

Studenterprofil, undersøgelse 

Links til videoer 

UC Video 

https://www.ucsyd.dk/uddannelser/administrationsbachelor/?gclid=CKfu8MPhtcsCFYu6G

wodEIcH6w 

Elevatortaler 

https://www.youtube.com/watch?v=cL-V4hRUgtg&app=desktop  

https://www.youtube.com/watch?v=fEnZKcXiH3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=aRZpRYl3WrI 

https://www.youtube.com/watch?v=58jBYsQqSRA 
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Studenterprofil: AB samlet 

Svarprocent: 79 % (92 ud af 116) 

Survey 2016 - Profil AB samlet 

Køn og alder Kvinde fordelt jævnt i alle aldersgrupper 
 

Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund For flertallet har begge forældre en erhvervsfaglig uddannelse 
som højst afsluttede uddannelse 
 
Jo højere forældrenes uddannelsesmæssige baggrund er, des 
flere timer bruger de studerende gennemsnitligt om ugen på 
deres studie 
 
De studerende som ikke oplever sig som fuldtidsstuderende, 
har i højere grad forældre med en grundskole eller 
erhvervsfaglig uddannelse som højst afsluttede uddannelse 
 

Studieaktivitet Er fuldtidsstuderende og bruger >37 timer gennemsnitligt pr. 
uge på studiet 
 

Erhvervserfaring og studiejob Halvdelen har ikke et studiejob og har ingen relevant 
erhvervserfaring  
De som har et studiejob bruger gennemsnitligt 0-5 timer 
gennemsnitlig pr. uge 
 

Overvejelser 
 
Årsager til at fortsætte studiet, trods overvejelser om at 
stoppe (opsummering): 
 

Mere end 1/3 har overvejet at droppe ud 
 
Underviserne 
Ønsket om at gennemføre 
God støtte i studiegruppe/medstuderende og i 
Studievejledningen 
 

Motivation for at starte på uddannelsen (opsummering): En uddannelse med mange muligheder 
Mulighed for at opkvalificere 
Muligheder inden for vejledning 
Administrativ og HR interesse 
 

Positive ting ved uddannelsen (opsummering): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ting om kan forbedres ved uddannelsen (opsummering): 
 

Studiegrupper (støtte, socialt) 
Underviserne (tilgængelige, engagerede, dygtige) 
Studiemiljøet 
Teori/praksis 
Stor alsidighed 
Modulopbygningen og eksamener 
Samfundsfaglig uddannelse 
Gode jobmuligheder 
Stor selvstændighed og fleksibilitet 

 
Flere undervisningstimer og –dage 
Tydeligere professionsidentitet samt info om uddannelsens 
muligheder indledningsvist 
Mødepligt vil skabe bedre sammenhold og kvalitet 
Bedre planlægning og kommunikation i uddannelsen 
Modulplaner og skema i god tid 
Tydeligere sammenhæng mellem modulerne (modul 2 
manglede rød tråd) 
Bedre kommunikation mellem eksterne og interne undervisere 
Læring om gruppearbejde 
Tutorordning 

 


