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IBA’s afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannel
ser råder over en portefølje af 3 uddannelser: Finans
bachelor, Finansøkonom og Financial Controller.  
Samlet set er det en stærk portefølje af uddannelser 
inden for det Finansielle/Økonomiske område med 
høje beskæftigelsesgrader for dimittender.

Uddannelserne, valgfag og kerneområder
Uddannelserne Finansøkonom og Finansbachelor ret
ter sig primært mod beskæftigelse inden for penge
institutter, realkredit, forsikring, ejendomsmægler, 
ejendomsadministration og økonomistyring/revision. 
Der, hvor de to uddannelser adskiller sig fra hinanden, 
er i længden af uddannelsen, hvor finansøkonom er 
en KVU på 2 år, mens finansbachelor er en MVU på 3½ 
år. I kraft af den øgede studietid giver finansbachelor
studiet bredere og dybere viden, færdigheder og 
 kompetencer i forhold til finansøkonomuddannelsen.

Financial Controller retter sig mod beskæftigelse 
 inden for økonomistyring og revision. Det er en KVU og 
er derfor 2 års studie. Studiet har en stor vægt af ker

neområder inden for intern og ekstern  rapportering 
og kontrol af virksomhedens økonomiske resultater.

Optagelse og aftagere ‘markedssituationen’
Finansbachelor og Finansøkonomuddannelserne har 
en overordnet stærk profil hos aftagerne og blandt re
krutteringsgrundlaget.  Udfordringen er det skift i ef
terspørgslen af dimittender, der opleves hos  aftagerne. 
Skiftet sker glidende. Der er aftagere, der foretrækker 
at rekruttere finansbachelorer frem for finansøkono
mer. Denne ændring er afhængig af den individuelle 
aftager og altså ikke den enkelte branche eller job
funktion. Situationen er pt, at der optages næsten lige 
mange studerende på de 2 uddannelser. 

Financial Controllerstudiet er mindre kendt blandt 
de potentielle studerende og aftagerne. Dette tilskri
ves, at der ikke findes en konkret brancheorganisa
tion, som er aftager af dimittenderne. På IBA har der 
 været en fremgang i antallet af studerende på uddan
nelsen, modsat de øvrige udbydere, der oplever en 
 tilbagegang.
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Afdelingen har samlet set været voksende siden 
 starten af Finansøkonomstudiet i 2008, men der er 
sket en vis grad af kannibalisering, hver gang en ny 
finansiel uddannelse er udbudt på IBA. Dvs. at start 
af en ny finansiel uddannelse har betydet en ned
gang i antallet af studerende på de øvrige beslægtede 
 uddannelser. 

Rekrutteringsgrundlaget for de studerende er  primært 
akademiets dækningsområde. Mange  studerende 
 søger til IBA, fordi akademiet  ligger geografisk hen
sigtsmæssigt i forhold til deres bopæl. Da dæknings
området er meget stort, er der stor geografisk spred
ning blandt de studerende, og det giver udfordringer 
i forhold til engagementet i de  sociale tilbud og ak
tiviteter, som IBA tilbyder de studerende.  Fordelen 
ved den store geografiske spredning er omvendt, 
at IBA samtidig bliver leverandør af praktikanter og 
 dimittender til et stort geografisk  område. Det er med 
til et løse udfordringerne i  forhold til at levere dimit
tender til de mindre byer og lokalsamfund. 

Kernekompetencer og videngrundlag
Afdelingens undervisere har en samlet faglig ballast 
på et højt niveau inden for alle uddannelsernes kerne
felter: Økonomi, jura, salg og kommunikation, statistik 
og metode samt de branchespecifikke fag.
 
Den branchespecifikke del af videngrundlaget ved
lige  holdes ved den løbende kontakt til aftagerne i den 
 finansielle sektor samt erhvervslivet generelt. Denne 
løbende og systematiske kontakt gennem praktik
besøg, gæsteforelæsninger og gæste undervisere ud
gør en stor del af uddannelsernes erhvervsbasering. 

Den grundlæggende faglighed udbygges og vedlige
holdes ved deltagelse i faglige arrangementer, kurser 
og projektarbejde. 

Afdelingens konkrete arbejde med produktion af ny 
viden eller brug af viden i nye kontekster skal løftes 
yderligere og vil være et fokusområde.

Værdiskabelse og udvikling
Værdien i afdelingen skabes grundlæggende gen
nem undervisning af de studerende med et fagligt og 
 pædagogisk/didaktisk fokus. Der afprøves  løbende 
nye måder at organisere undervisningen på, dels 
for at løfte fagligheden, dels for at fastholde flere i 
et uddannelses forløb. De seneste tiltag omhandler 
øget fokus på blended learning og etableringen af 
værksteds timer på Finansøkonomuddannelsen. 

Værkstedstimerne giver de studerende mulighed for 
fordybelse og samarbejde i studiegrupperne samtidig 
med, at der er adgang til en underviser. De foreløbige 
resultater viser, at det har medvirket til at løfte de 
 studerende fagligt.

Underviserne har desuden en stærk indbyrdes  relation 
og et godt samarbejde, der bemærkes og påvirkes af 
de studerende.
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De primære udfordringer og muligheder som 
strategien skal adressere

Uddannelsernes og afdelingens primære udfordring 
er i forhold til rekruttering og fastholdelsen af de 
studerende, der har en oprigtig interesse for uddan
nelsernes kerneområder og er højt motiverede for at 
gennemføre studiet med det bedst mulige udbytte. 

En anden udfordring er de begrænsede ressourcer i 
form af undervisere, lokaler og økonomiske ressourcer, 
som der er adgang til. Dog vil der blive frigjort ressour
cer i takt med, at flere undervisere bliver lektorgod
kendt samt ved omlægning af undervisningen. Disse 
ressourcer kan anvendes til strategiske aktiviteter.

En af de muligheder, der skal udnyttes i højere grad, 
er det stærke netværk blandt aftagerne, som afdelin
gen allerede har adgang til. Det skal udvides på mere 
systematisk vis   også i forhold til videnarbejdet.
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AmbITIoNER oG  
STRATEGISKE måL



Vi adresserer de strategiske udfordringer og muligheder ved at have  fokus 
på at skærpe dimittendprofilen på de Finansielle og Økonomiske uddan
nelser, ved at udvikle det fulde potentiale hos underviserne som viden
medarbejdere, og ved at systematisere arbejdet med at styrke positionen 
som samarbejdspartner for vores aftagere.

Særlig dimittend-profil hos studerende fra IBA’s afdeling for Finansielle/
Økonomiske uddannelser

IBA’s afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannelser ønsker at flytte, løfte 
og forbedre de studerendes personlige og faglige kompetencer for at styrke 
deres karrieremuligheder på arbejdsmarkedet kombineret med muligheden 
for at læse videre efter endt studie på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Afdelingen ønsker at give de studerende en øget bevidsthed om deres 
egne styrker og svagheder, såvel fagligt som socialt. Når de studerende er 
 bevidste om egne styrker og svagheder, vil de kunne udvikle sig yderligere. 
Dette skal ske gennem aktiviteter, der udvikler de studerendes personlige 
kompetencer i forhold til:

•	 Robusthed og vedholdenhed hos den studerende
•	  Samarbejdsevnerne hos den studerende.

Aktiviteterne har også til formål at fastholde flere i uddannelsesforløb. 
 Arbejdet med at skærpe profilen skal også involvere vores aftagere.

ambitioner og strategiske mål

En attraktiv og synlig samarbejdspartner

Afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannelser ønsker at være en synlig og attraktiv samar
bejdspartner for aftagerne af uddannelsernes  dimittender.

Aftagerne skal se akademiets afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannelser som en at
traktiv samarbejdspartner i forhold til:

•	  Det overordnede videnarbejde som fx FOUprojekter
•	  Videndeling omkring branchen, studerende, uddannelsen mv.
•	  Deltagelse i temadage og studieprojekter, der udarbejdes af studerende
•	  Rekruttering af praktikanter og dimittender
•	  Samarbejde om afdækning af forventninger til kompetencer hos fremtidige medarbejdere.

En attraktiv arbejdsplads

IBA’s afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannelser ønsker at være en attraktiv arbejdsplads.

Nuværende og kommende videnmedarbejdere skal se afdelingen som en attraktiv arbejds
plads. Afdelingen skal kunne tiltrække, rekruttere og fastholde de ”rigtige ”medarbejdere. De 
”rigtige” medarbejdere brænder for:

•	  Formidlerrollen og for at bibringe de studerende faglige og personlige kompetencer
•	  Videnarbejdet og videnproduktion med interesse i den finansielle sektor
•	  Kompetenceudvikling – faglig og pædagogisk/didaktisk
•	  Teamkulturen blandt de ansatte og bidrager til en fortsat udvidelse heraf
•	  Arbejdet i en agil afdeling med højt til loftet.



STRATEGISKE måL oG 
 ImpLEmENTERINGSTILTAG
ImplementerIng forstået som strategIske vIrkemIdler



Særlig dimmitend-profil hos studerende fra IBA’s 
 afdeling for Finansielle/Økonomiske uddannelser

•	  Indførsel af test til kortlægning af den enkelte stude
rendes personprofil

•	  Tættere dialog med den enkelte studerende omkring 
deres styrker og svagheder og den enkelte stude
rendes målsætning for fremtiden 

•	  Dialog med aftagerne omkring deres ønsker til de 
studerendes personlige kompetencer og iværksæt
telse af tiltag til indarbejdelse af disse i  studieforløbet

•	  Justering og videreudvikling af konceptet med værk
stedstimer for at understøtte de studerendes  sociale 
og digitale kompetencer samt  samarbejdsevner. 

Attraktiv og synlig samarbejdspartner

•	  Synliggørelse af samarbejdsmulighederne omkring 
viden over for aftagerne gennem dialog med bl.a. 
uddannelsesudvalget 

•	  Systematisk relationsarbejde med lokale aftager
virksomheder og med brancheorganisationerne på 
landsplan ved bl.a. opsøgende kontakt og virksom
hedsadoption til Financial Controlleruddannelsen. 

Attraktiv arbejdsplads

•	  Udvikling af forløb for en gruppe af undervisere med 
henblik på at kunne understøtte styrkelsen af de 
studerendes personlige kompetencer

•	  Fastlæggelse af en overordnet procesplan for afde
lingens videnarbejde

•	  Tættere dialog med den enkelte medarbejder  omkring 
deres videnarbejde og ønsker hertil

•	  Flere fælles arrangementer, der bidrager til den 
 fælles videnudvikling og teamkulturen i afdelingen.

strategiske mål og  
implementeringstiltag




