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MIssIon
Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære

IBA udbyder videregående merkantil og teknisk uddannelse for frem-
tidens excellente medarbejder. Uddannelserne kombinerer praktiske 
færdigheder med teoretisk viden på et højt fagligt niveau og udbydes 
i tæt samspil med private og offentlige virksomheder og universiteter 
fra hele verden. Under-visningen er engagerende og finder sted med 
afsæt i et innovativt og internationalt læringsmiljø i Kolding.

VIsIon
I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående  
uddannelser i verdensklasse

IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejds-
partner i skabelsen af handle- og tænkekraft. Her udbydes praksisnær 
uddannelse i verdensklasse – funderet på et bredt videngrundlag.  
Her arbejder de dygtigste undervisere, og her tiltrækkes de mest  
talentfulde studerende og kursister.



Innovations- og udviklingsstrategi – August 2014

Alle studerende og kursister skal være i stand til bidrage til innovation.  
Det kan være med konkrete idéer til, hvordan opgaver skal gribes mere  
effektivt an. Det kan være med at videreformidle behov fra kunder og  
samarbejdspartnere. Eller det kan være med idéer til nye koncepter.

Uddannelse bidrager til at skabe selvstændigt tænkende og handlende  
medarbejdere. Indfrielse af målene for at 60 % af en årgang tager en  
videregående uddannelse og at flere voksne får en kompetencegivende  
uddannelse, er således i sig selv et aktivt bidrag til samfundets samlede  
innovationskraft.

IBA underviser i innovation som selvstændig faglig disciplin. Desuden af-
holdes tværgående aktiviteter, der understøtter innovation som kultur og 
fremmer foretagsomhedsfantasien. Det styrker innovationskompetencer  
i fx kreativitet, iværksætteri, intrapreneurskab, forretningsudvikling,  
kommunikation og ledelse.

På IBA har uddannelse altid fundet sted i tæt samspil mellem dygtige under-
visere og driftige virksomheder. Denne vekselvirkning er stadig vores DNA 
og en helt afgørende komponent i vores måde at tænke om innovation. Alle 
studerende er i praktik i en virksomhed for at blive knivskarpe på de for-
ventninger, der efterspørges på det turbulente arbejdsmarked. Det stærke 
bånd til erhvervslivet betyder, at flere tusinde medarbejdere årligt deltager  
i kurser om kommunikation, økonomi, ledelse, produktion og IT.

Dette samspil mellem praksis og uddannelse suppleres i disse år med en 
forpligtelse til at bedrive forskning og udvikling. Underviserne skal fungere 
som videnmedarbejdere og være involveret i konkrete forskningsprojekter 
alene og i samarbejde med andre forskningsinstitutioner. 

IBA har en ambition om at udbyde uddannelser og kurser, som under- 
støtter innovation. Nærværende strategi er et element i realiseringen af  
den bestræbelse.
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Viden- og innovationsprofil

IBA opererer på et videngrundlag, som har flyttet sig fra forskningstilknyt- 
ning til egentlig udviklingsbasering. I stedet for, at viden alene bliver pro-
duceret på universiteterne, reproduceret i erhvervsakademierne og omsat 
i erhvervslivet, indgår viden nu i et kredsløb, hvor akademiet også har en 
forskningsforpligtelse. Videnkredsløbet er grundlaget for en gensidig ud-
veksling af viden mellem virksomheder, undervisning og forskning.

IBA skaber, dokumenterer og formidler viden i krydsfeltet mellem uddan-
nelse, forskning og praksis. Vores forståelse af viden er baseret på tre for-
skellige typer af viden: 

•	 Viden	om	praksis
•	 Praksisnær	udviklingsviden	og	
•	 Forskningsviden.	

Kravet til viden er, at den skal være anvendelig for professioner og erhverv 
og den skal indgå i de enkelte uddannelser. Det strategiske og praktiske 
arbejde med videngrundlaget knyttes til eksterne krav fra udviklings- 
kontrakten og akkrediteringskriterierne.

Innovation er viden og ideer, der omsættes til produkter og processer,  
som skaber værdi for virksomhed og samfund. 

IBA’s overordnede viden- og innovationsprofil tager udgangspunkt i en  
merkantil tilgang skabt gennem 23 års virke. Tilgangen er afspejlet i de  
aktuelle uddannelses- og videnmæssige fokusområder »Finans og økonomi«,  
»Marketing og kommunikation«, »IT og design« og »Ledelse og projektledelse«. 
Andre fokusområder inden for fx velfærd og det teknisk orienterede område 
er under udvikling.
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Med dette afsæt vil IBA også i fremtiden være den foretrukne samarbejds- 
partner for lokale og regionale virksomheder. IBA vil befæste denne posi-
tion ved at styrke, udvikle og inddrage innovationskapacitet og -kompe-
tencer bredt i forhold til professioner, erhverv, videninstitutioner samt i 
forbindelse med egne uddannelser.

Praksis, innovation og entrepreneurship er en naturlig del af alle undervis-
ningsforløb, og såvel nuværende som kommende medarbejdere anspores til 
at bruge deres foretagsomhedsfantasi internt i virksomhederne eller som 
selvstændige iværksættere.

IBA deltager i en række udviklingsforløb og projekter for at få adgang til 
viden- og innovationsudvikling og dermed fortsat styrke og udvikle viden- 
og innovationsprofilen. 

På de følgende sider kan du læse mere om de konkrete tiltag, der indgår i 
IBA’s innovations- og udviklingsprofil.
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Klar viden- og innovationsprofil

•	 Skarp	innovationsprofil	
•	 Styrke	rammer	og	dokumentation	for	vidensamarbejde

Kompetencer og ressourcer til  
innovation og udvikling

•	 Udvikle	og	opbygge	organisationens	kapacitet	
•	 Styrke	vidensamarbejde	og	innovation	i	uddannelserne
•	 Øge	graden	af	ekstern	finansiering	af	udviklings-	og	forskningsaktiviteter	
•	 Organisere	og	udbygge	eksterne	netværk	og	partnerskaber

Forskning, viden og innovation

•	 Partnerskab	og	samarbejde	
•	 Innovationsfremmende	samarbejde	med	private	virksomheder
•	 Inddrage	aftagere	i	udviklingen	af	uddannelser
•	 Styrke	udbuddet	af	efter-	og	videreuddannelser

Fokus på viden- og innovationskompetencer  
i uddannelserne

•	 Styrket	udviklings-	og	evidensbasering	af	uddannelserne
•	 Styrke	integrationen	af	innovation	og	entreprenørskab		

i	uddannelserne	
•	 Understøtte	en	særlig	indsats	over	for	talenter
•	 Øge	de	studerendes	motivation	for	at	blive	iværksættere

IBA Innovation, viden og udvikling
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IBA arbejder professionelt med viden og innovation. Hele organisationen 
følger en klar profil og en stringent strategi, hvilket giver kvalitet i under-
visningen og styrker de studerendes og kursisternes kompetencer i  
innovation.

IBA vil være den foretrukne samarbejdspartner for lokale og regionale virk-
somheder. Praksis, innovation og entreprenørskab er en naturlig del af alle 
undervisningsforløb, og såvel nuværende som kommende medarbejdere 
anspores til at bruge deres foretagsomhedsfantasi internt i virksomhederne 
eller som selvstændige iværksættere. 

Skarp innovationsprofil

For at kunne leve op til krav og forventninger om innovation- og videnbase-
ring er det vigtigt at udstikke den retning, som IBA skal styre efter. Retningen  
er baseret på IBA’s strategi ”Tændt af at lære” og vil derfor have som vision  
at understøtte udbuddet af praksisnære videregående uddannelser i verdens-
klasse. Profilen er baseret på praksis og tæt samspil med det lokale og 
regionale erhvervsliv.

IBA	vil:
•	 Definere	og	skærpe	viden-	og	innovationsprofilen
•	 Udarbejde	nærværende	udviklings-	og	innovationsstrategi	
•	 Opstille	en	handlingsplan	for	implementering	af		

udviklings-	og	innovationsstrategien
•	 Kvalitetssikre	innovation-	og	videnbaseringen,	så	eksterne	og		

interne	krav	opfyldes

Styrke rammer og dokumentation for vidensamarbejde 

For at følge effekten af initiativerne i viden- og innovationsarbejdet skal 
initiativerne dokumenteres og formidles. Det stiller krav til såvel rammer 
som organisering. Omdrejningspunktet for arbejdet er at skabe øget kvalitet 
i undervisningen gennem fx aktiv videndeling.

IBA	vil:
•	 Målrette,	udvikle	og	styrke	den	interne	ledelse	og	organisering,		

herunder	styrkelse	af	videnmiljøer
•	 Opstille	rammer	for	dokumentation	af	viden
•	 Styrke	indsatsen	med	at	måle	og	dokumentere	videnudveksling
•	 Have	fokus	på	udbredelse	af	best	practise

Klar viden- og 
innovationsprofil

A.1

A.2
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IBA styrker organiseringen og den fortsatte udvikling af institutionens 
videnmiljø med henblik på at sikre studerende og kursister adgang til den 
nyeste viden og metoder. Organisering handler de kommende år om at 
flytte innovationsindsatsen fra enkeltstående afgrænsede projekter over i 
en hverdag, hvor innovation og udvikling er en naturlig del af såvel under-
visningen som IBA’s egen organisation.

Det kræver en kapacitetstilførsel og en kompetenceudvikling af under-
visere, ledere og andre videnmedarbejdere samt en tilgang af økonomiske 
ressourcer. Der skal rustes op, så alle medarbejdere har kendskab til  
innovationsteknikker, –kultur og –metoder og er i stand til at bringe  
dem i spil i dagligdagen. Både i undervisningen og i de interne arbejds-  
og udviklingsprocesser.

Det er ligeledes væsentligt at deltage i de rigtige netværk for tiltrække nye 
projekter, indhente ny viden og skabe udvikling i samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere. Det gælder både samarbejde med andre videnmiljøer, 
men i mindst lige så høj grad samarbejde og udvikling med private virksom-
heder, myndigheder og organisationer.

Udvikle og opbygge organisationens kapacitet

Studerende, kursister og samarbejdspartnere møder IBA medarbejdere med 
en høj kompetence i innovation. Det kræver tid, rum og resurser til løbende 
kompetenceudvikling, men også evne til at tiltrække, fastholde og udvikle 
dygtige medarbejdere.

I samarbejde med videninstitutioner indarbejdes og udvikles innovations-
kompetencer. Det sker i et systematisk kompetenceløft med aktiv efterud-
dannelse og medarbejderudvikling. Det sker imidlertid også i en hverdags-
praksis tæt på områdets virksomheder og øvrige interessenter. 

IBA vil integrere samspillet med virksomhederne i undervisning, forskning,  
profilering og kvalitetsudvikling. Det skal styrke IBA’s position som er-
hvervslivets foretrukne samarbejdspartner.

Derfor vil IBA:
•	 Udvikle	og	styrke	den	interne	kapacitet	og	organiseringen	af	denne,	

herunder	opbygge	og	styrke	udviklings-,	viden-	og	forskningsmiljøer
•	 Løbende	styrke	undervisernes	og	videnmedarbejdernes	kompetencer	med	

fokus	på	at	sikre	højt	niveau	af	viden	og	øge	innovationskapaciteten
•	 Tiltrække	talentfulde	forskere
•	 Styrke	ph.d.’ernes	innovations-	og	erhvervsrettede	kompetencer

Kompetencer og ressourcer  
til innovation og udvikling

B.1
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Styrke vidensamarbejde og innovation i uddannelserne 

IBA fremmer en kultur, hvor innovation og høj faglig indsigt er forbundet med  
prestige. Det kommer blandt andet til udtryk i resultatløn og anerkendelse, 
men også i at åbne stærke karriereveje for undervisere og forskere.

Det tætte samspil med erhvervslivet om udvikling og innovation i praksis 
bidrager til et engagerende læringsmiljø, der fremmer nysgerrighed og 
kreativitet.
 
Derfor	vil	IBA:
•	 Udarbejde	stillingsstrukturer,	stillingsbeskrivelser	og	lønstruktur		

med	belønningsincitament
•	 Styrke	en	kultur	der	udviser	anerkendelse	af	videns-	og	innovationsarbejde
•	 Engagere	undervisere	i	praksisnære	innovationsprojekter	med	virksom-

heder,	udviklingscirkler	med	virksomheder,	forskningsopgaver	med		
universiteter	samt	konkrete	projekter

Øge graden af ekstern finansiering af  
udviklings- og forskningsaktiviteter

Der er forventninger til, at undervisere og institutioner i vidt omfang selv er  
i stand til at rejse ekstern finansiering til forskningen på samme måde, som 
det kendes fra universiteterne. Der er ligeledes forventninger til, at såvel 
egen som andres forskning formidles til omverdenen og indgår som en 
naturlig del af den daglige undervisning.

Udviklings- og forskningsaktiviteter finansieres af statstilskud, konkrete 
læringsforløb og eksterne projektmidler til specifikke projekter. Statstil-
skuddet forhandles ifm. indgåelse af resultatkontrakt med Uddannelses-
ministeriet, mens taxametertilskud er direkte afhængig af undervisnings-
aktiviteternes omfang.

Der er store muligheder for at søge eksterne midler til udvikling og forskning  
gennem Danmarks Innovationsfond, EU fonde mv., så egne midler kan 
geares og skabe endnu større værdi for studerende, kursister og virk-
somheder.

De eksterne fondsmidler søges ofte i regionale, nationale eller internationale  
partnerskaber med andre videninstitutioner, virksomheder og øvrige 
samarbejdspartnere. IBA vil udnytte det tætte samarbejde med erhvervs-
livet og de unikke internationale kontakter som afsæt for at øge graden af 
ekstern medfinansiering af udviklings- og forskningsaktiviteter.

Derfor	vil	IBA:
•	 Afdække	mulighederne	for	at	deltage	i	projekter,	hvor	der	kan	opnås		

ekstern	finansiering
•	 Deltage	i	konkrete	ansøgninger	om	støtte
•	 Generelt	søge	at	tiltrække	eksterne	ressourcer

B.2

B.3
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Organisere og udbygge eksterne netværk og  
partnerskaber

IBA vil udnytte den gode relation til Kolding, Regionen og de øvrige er-
hvervsakademier, professionsskoler, videninstitutioner og almindelige  
og forskningstunge virksomheder, relevante organisationer og netværk 
regionalt, nationalt og internationalt til at op- og udbygge samt deltage  
i relevante eksterne netværk og partnerskaber.

Det skal øge udveksling og udvikling af gode idéer, studerende, kursister, 
dygtige medarbejdere og ledere med henblik på at styrke såvel de institu-
tionelle som personlige bånd på tværs af organisationer og dermed konso-
lidere fundamentet for konkrete samarbejdsprojekter.

Derfor	vil	IBA:
•	 Deltage	i	videnudviklende	partnerskaber	og	samarbejder	med	private	og	

offentlige	virksomheder,	organisationer,	videninstitutioner	(videncentre		
og	universiteter)	nationalt	og	internationalt

•	 Udarbejde	og	implementere	en	målrettet	plan	for	mål,	deltagelse	i	og		
udbygning	af	relevante	netværk	og	partnerskaber

•	 Øge	omfanget	af	innovationsfremmende	samarbejder	med	offentlige	og	
private	virksomheder,	herunder	særligt	små	og	mellemstore	virksomheder

B.4
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Innovation skaber konkret værdi for virksomheder og mennesker. Derfor 
er den per definition knyttet tæt an til praksis. Særligt for IBA, der har som 
vision at udbyde praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse.

Derfor vil virksomheder, studerende, kursister og andre eksterne samarbejds-
partnere være de primære kilder til viden og innovation på IBA. Vi finder 
det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakterer i  
samspil for at skabe resultater i verdensklasse. Den tilgang gælder også  
for vores arbejde med innovation. Vi skaber innovation i samspil mellem 
mennesker, virksomhed og viden.

IBA vil være områdets omdrejningspunkt for samspil mellem forskning,  
uddannelse og arbejdsmarked. IBA er således en central aktør mht. at  
videndele, skabe og udvikle ny viden i samspil med forskning og praksis. 

Partnerskab og samarbejde 

IBA udfylder rollen som transmitter mellem forskning, udvikling og erhvervs-
liv og bidrager dermed til virksomheders effektivitet og konkurrenceevne. 
Erhvervslivet forventer tæt samspil med underviserne og IBA som institu-
tion for at sikre relevans af studerende og kursisters viden, færdigheder  
og kompetencer.

IBA indgår samarbejds- og partnerskabsaftaler om konkrete og strategiske 
projekter og tiltag, der bidrager til at udvikle og styrke udviklingssamarbejdet 
med erhvervsliv og videninstitutioner med henblik på at øge innovation og 
værdiskabelse for alle involverede. 

Samarbejds- og partnerskabsaftalerne kan omfatte forskellige samarbejds-
parter afhængig af de udfordringer, der skal løses. Det kan fx være store  
og mindre offentlige og private virksomheder, organisationer, videninstitu-
tioner, GTS-institutter og innovationsnetværk, myndigheder, private fonde 
samt brugere på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau.

Derfor	vil	IBA:
•	 Indgå	og	udvikle	relevante	samarbejds-	og	partnerskabsaftaler	med		

udgangspunkt	i	IBA’s	udviklings-	og	innovationsprofil
•	 Udarbejde	flere	videnskabelige	artikler	med	medforfattere	fra	virksom-

heder,	myndigheder	og	andre	eksterne	samarbejdspartnere
•	 Indgå	samarbejdsaftaler	med	erhvervs-ph.d.	studerende	
•	 Indgå	aftaler	om	ansættelse	af	erhvervsprofessorer
•	 Udvikle	og	deltage	i	videnbrosamarbejdet	mellem	IBA	og	GTS-institutterne	

og	virksomheder.	I	Danmark	er	der	ni	Godkendte	Teknologiske	Service-
institutter.	De	er	alle	not	for	profit	og	arbejder	for	at	skabe	flere	innovative	
og	konkurrencedygtige	danske	virksomheder.

•	 Udvikle	og	drive	aktiviteter	med	internationale	interessenter	og		
innovationscentre	(i	fx	Seoul,	Bangalore,	Sao	Paolo	og	Kina)

Forskning, viden og innovation

C.1
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Innovationsfremmende samarbejde med  
private virksomheder

Innovationsprocesser tager afsæt i forskellige former for viden. Det gælder 
fx viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, praksis, teknologi, kend-
skab til markeder, kunders forbrugsmønstre og kulturer mv. Innovation 
foregår ofte i åbne processer, hvor virksomheder samarbejder med en bred 
vifte af aktører – nationalt som internationalt. IBA ønsker at være en aktiv 
samarbejdspartner i disse processer.

Virksomheder virker både som praktikværter for studerende og en kilde til 
opdateret viden om praksis, samtidig med at de studerende kan være en  
ressource af ny viden og innovation for erhvervslivet

Derfor	vil	IBA:
•	 Udvide	fokus	fra	videnopbygning	og	samarbejde	til	markedsmodning		

og	kommercialisering
•	 Styrke	og	synliggøre	samarbejdet	med	erhvervslivet	og	den	offentlige		

sektor	gennem	konkrete	erhvervs-	og	innovationsrettede	aktiviteter
•	 Udvikle	nye	platforme,	modeller	og	finasieringsformer	for	erhvervs-	

samarbejde
•	 Fremme	samarbejdet	med	virksomheder	om	praksisnær	innovation

Inddrage aftagere i udviklingen af uddannelser 

For at uddannelserne er opdaterede i forhold til samfundets og erhvervs- 
livets behov skal der hele tiden være fokus på udviklingen af form, kvalitet 
og indhold. Virksomhederne har indsigt i hvilke kompetencer og kvalifika-
tioner de har behov at fremtidens nøglemedarbejdere skal besidde. Aftag-
erne skal langt tættere på udviklingen af uddannelser og kursusforløb, så 
de på smidig vis kan opfylde tidens krav. Dog altid på en måde, så læringen 
også kan bruges i andre sammenhænge end i en enkelt virksomhed.

Derfor	vil	IBA:
•	 Inddrage	private	og	offentlige	aftagere	mere	direkte	i	udviklingen	af		

eksisterende	og	nye	uddannelser
•	 Involvere	virksomheder	og	organisationer	i	uddannelserne:	Fra	gæstelærer-

medvirken	og	virksomhedsbesøg	til	projektarbejde	og	hovedopgaver	
•	 Oprette	uddannelsesudvalg	for	alle	uddannelsesområder	og	involvere	dem		

i	en	systematisk	udvikling	af	eksisterende	og	nye	uddannelser

Innovations- og udviklingsstrategi – August 2014
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Styrke udbuddet af efter- og videreuddannelser

Gennem efter- og videreuddannelsesaktiviteter tilgår IBA vigtig viden  
fra erhverv og professioner. Denne viden skal indgå i en cyklus af input 
fra erhvervslivet, ny forskningsbaseret viden og uddannelse af fremtidens 
nøglemedarbejder. 

Derfor	vil	IBA:
•	 Imødekomme	behovet	for	efter-	og	videreuddannelser	hos	eksisterende		

og	nye	aftagergrupper
•	 Inddrage	efter-	og	videreuddannelsesområdet	i	udviklingen	af	IBA’s		

samlede	uddannelses-	og	dimittendprofil
•	 Sikre	stærke	faglige	videnmiljøer	med	basis	i	IBA’s	videns-	og		

praksisbasering
•	 Sikre	et	stærkt	fundament	i	innovation	og	entreprenørskab

Innovations- og udviklingsstrategi – August 2014
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Medarbejdere og iværksættere med de rette kompetencer er afgørende for 
udvikling og innovation i virksomheder og organisationer. Det stiller krav 
om en arbejdsstyrke med de rigtige kompetencer. IBA spiller en central rolle 
i udviklingen af denne medarbejderstyrke. 

Danske virksomheder lever i høj grad af at afsætte til nicher i det globale 
marked. Derfor er kompetencer i at spotte nye nicher, forny forretnings-
modeller og omstille virksomheder helt afgørende kompetencer og kvali-
fikationer hos såvel studerende som kursister.

Viden og innovation må derfor gennemsyre indholdet og kulturen og de  
uddannelser og kurser, der bliver udbudt.

Styrket udviklings- og evidensbasering  
af uddannelserne

Hvis videngrundlagets ord om samspil mellem erhvervsliv, uddannelse og 
forskning skal omsættes til praksis, er det selvsagt helt afgørende, at den 
viden som indhentes i innovations- og udviklingsforløb omsættes til under-
visning for de studerende og kursisterne. Det forudsætter en professionel  
og systematisk tilgang til uddannelse.

Læring bliver dermed ikke kun et forhold for den enkelte underviser, men et 
anliggende for hele organisationen. Viden lagres, udvikles og anvendes i en 
konstant opadgående spiral, som udmønter sig i praksisnære uddannelser i 
verdensklasse. Også når det handler om innovation.

Derfor	vil	IBA:
•	 Udvikle	læringsmål,	undervisning	og	prøveformer,	der	understøtter	de	

studerendes	udvikling	af	videnkompetencer
•	 Sikre	at	den	faglige	udvikling	af	de	studerende	sker	med	afsæt	i	gode		

og	fleksible	rammer
•	 Sikre	sammenhængskraft	i	uddannelsesforløbene
•	 Sikre	at	alle	uddannelsesansvarlige	og	tilknyttede	undervisere	synliggør,	

hvordan	innovations-	og	udviklingsbaseringen	inddrages	i	undervis-	
ningsforløbene

•	 Udbrede	viden	i	uddannelsesforløbene,	herunder	sikre	at	den	enkelte		
undervisers	involvering	i	udviklingsforløb	opsamles,	videndeles	og		
inddrages	i	undervisning

•	 Sikre	at	den	studerende	i	større	grad	er	i	stand	til	at	omsætte	den	viden		
til	praksis,	som	opnås	gennem	uddannelsen

•	 Kvalitetssikre	udviklingsbaseringen	på	uddannelserne

Fokus på viden- og innovations-
kompetencer i uddannelserne
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Styrke integrationen af innovation og  
entreprenørskab i uddannelserne

IBA vil have særlige fokus på at udvikle uddannelser, som styrker innovation 
og iværksætteri. Det kan være hele uddannelser i specifikke kompetencer 
eller kulturelle elementer, som understøtter innovation. 

Derudover skal innovation og entreprenørskab gennemsyre alle uddannelser 
på IBA. Innovation er en universel kompetence, som alle medarbejdere bør 
bemestre. Det kan åbne op for ny udvikling af produkter, services og interne 
processer.

Derfor	vil	IBA:
•	 Udvikle	læringsmål,	undervisning	og	prøveformer,	der	understøtter	de	

studerendes	udvikling	af	innovative	kompetencer	
•	 Udvikle	læringsmiljøer	med	fokus	på	at	styrke	innovation,	entreprenørskab	

og	interkulturel	kompetence	på	uddannelserne
•	 Oprette	et	innovations-	og	iværksætterværksted
•	 Sikre	at	den	enkelte	undervisers	involvering	i	praktiske	udviklingsforløb	

videndeles	og	inddrages	i	undervisningen	
•	 Udbrede	praksiselementerne	på	uddannelsesforløbene,	herunder	sikre		

at	innovation	og	entreprenørskab	inddrages	i	undervisningsforløbene
•	 Kvalitetssikre	entreprenør-	og	innovationsbaseringstiltagene		

på	uddannelserne

Understøtte en særlig indsats over for talenter

Alle, som deltager i uddannelse på IBA, skal have de bedste rammer for at 
blive så dygtige som overhovedet muligt, hvilket bl.a. fordrer en forskyd-
ning fra undervisning til læring. Den studerende eller kursisten skal have 
optimale forudsætninger for at flytte og udvikle sig fagligt og personligt i 
deres arbejdsliv.

IBA vil sikre bedre rammer for udvikling af en talentkultur, så dimittender 
og kursisterne gør en positiv forskel i deres arbejdsliv og i forhold til det 
omgivende samfund. Det er afgørende for IBA både at kunne være et aktiv 
for eliten og for bredden. 

Derfor	vil	IBA:
•	 Tilbyde	talentudvikling	på	enkelte	uddannelser
•	 Tilbyde	specielle	talentforløb	på	tværs	af	uddannelser
•	 Anvende	alumnenetværket	aktivt	i	karrierevejledning	og	talentrekruttering
•	 Rekruttere	og	udvikle	dygtige	undervisere	og	forskertalenter
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Øge de studerendes motivation for at blive iværksættere 

Studerende skal i stigende grad finde beskæftigelse i egne virksomheder. 
Det forudsætter såvel kompetencer som en styrket kultur for iværksætteri 
og foretagsomhed. De studerende skal have mod på at forsøge sig med at 
stifte egne virksomheder allerede mens de studerer. Sammen med rådgiv-
ning og vejledning kan det give en rigtig god læring om de muligheder og 
udfordringer der ligger i at forsøge sig som iværksætter.

Derfor	vil	IBA:
•	 Oprette	et	iværksætterkontor	med	hjælp	til	studerende
•	 Fremme	interessen	og	hjælpe	med	iværksætterpraktik
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