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Status

Markedsføringsøkonom har det største optag og den 
største underviserstab af uddannelserne inden for 
området Marketing og Kommunikation, som er det 
største uddannelsessegment i akademiets uddannel-
sesportefølje. Uddannelsen udgør på den ene side et 
selvstændigt to-årigt forløb som direkte adgangsvej til 
beskæftigelse. Samtidigt udgør de to år grundlaget for 
det videre studie til Professionsbachelor i international 
handel og markedsføring.

Uddannelserne, valgfag og kerneområder
Uddannelsen består af en national del og en lokal del, 
som udmønter sig i en række valgfag på 3. semester. 
Valgfagene fokuserer dels på små og mellemstore 
virksomheders behov inden for salg og markedsfø-
ring og dels på mulighederne for at læse videre. Valg-
fagene er med til at give den studerende yderligere 
værktøjer og kompetencer inden for de områder, som 
særligt efterspørges hos virksomhederne - nemlig 
digital markedsføring, innovation, kunderelationer og 
samarbejde med virksomhedens partnere.

Uddannelsen er dermed målrettet de opgaver, som små 
og mellemstore virksomheder i regionen står overfor 
på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder. 

På uddannelsen lærer de studerende bredt om mar-
keting, salg, organisation, kommunikation, økonomi 
og jura med særligt fokus på, hvordan de forskellige 
områder arbejder sammen i virksomheden. Dermed vil 
den studerende være i stand til hurtigt at forstå virk-
somhedens udfordringer og opgaver omkring dens 
kunder, salg og markedsføring, og kan hurtigt varetage 
egne planlægnings- og implementeringsopgaver.

Uddannelsen udvikler også de studerendes erhvervs-
parathed ved at fokusere på de personlige redskaber 
og kompetencer, som hjælper dem til at håndtere de 
udfordringer, de stilles overfor umiddelbart før og i 
starten af et nyt job. Forløbet anderkender de ikke-fag-
lige kompetencer som et meget vigtigt element i for-
hold til at gøre dimittender fra uddannelsen attraktive 
for regionens virksomheder. 
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De studerende tilbydes også flere muligheder for at 
tilegne sig internationale kompetencer, som er med til 
at udvikle den studerende til at kunne omstille sig og 
fungere i nye sammenhænge. 

Uddannelsen er i en konsolideringsfase efter flere års 
vækst, og der er behov for en skarpere uddannelses-
profil samt en styrkelse af de nødvendige kompetencer 
og videngrundlag både fagligt og pædagogisk/didaktisk.

Markedssituationen
IBA er i konkurrence med andre institutioner, der ud-
byder lignende uddannelser inden for markedsføring, 
salg og innovation. Det er derfor væsentligt, at uddan-
nelsen på IBA har en skarpt defineret profil. Uddannel-
sen har i dag sin styrke ved det stærke fokus på bred-
den, som kan bane vejen for mange forskellige typer af 
jobs inden for markedsføring og salg. Aftagermarke-
det er kendetegnet ved, at der er usikkerhed omkring, 
hvilke kompetencer en bred marketing-  og salgsmed-
arbejder skal tilegne sig. Fleksibilitet og fortløbende 
tilpasning til markedets behov er derfor centralt.

Det har også en indflydelse på uddannelsens strategi, 
at en stigende andel af de studerende ser Markeds- 
føringsøkonomuddannelsen som en del af et samlet 3 
½- årigt forløb, der afsluttes med en Professionsbache-
lor i international handel og markedsføring. Et samlet 
3 ½ årigt forløb bør derfor tænkes ind mere eksplicit.

Optaget af danske studerende sker primært fra dæk-
ningsområdet, og IBA vælges i høj grad på grund af 
nærheden til ansøgernes bopæle. Der er ikke den store 
forskel i ansøgernes opfattelse af udbuddet mellem de 
forskellige institutioner.

Der er et godt og veletableret forhold til aftagerne i 
området. F.eks. er praktikforløb med danske stude-
rende efterspurgt.

Kernekompetencer og videngrundlag
Afdelingen har brede faglige og praktiske kompetencer 
inden for de primære kernefelter og i stigende grad for 
de relaterede valgfag. Inden for særligt markedsføring, 
salg og kommunikation er der fokus på at tilføre den 
nyeste viden i forhold til den digitale udvikling.

Læringen skal tage udgangspunkt i den nyeste viden og 
metoder, der efterspørges inden for markedsføring og 
salg samt de øvrige fagfelter. Undervisningen er baseret 
på aktualitet, kvalitet og alsidighed med en pædagogisk 
praksis tilpasset de studerende og de didaktiske udfordrin-
ger. Dette sikres gennem anvendelsesorienteret viden- 
deling, dialog med små og mellemstore virksomheder i 
området samt forskning og pædagogisk udvikling. Des-
uden sikres den nyeste viden gennem undervisernes 
deltagelse i kurser, uddannelse og konferencer, som 
tilrettelægges med udgangspunkt i kernefelternes krav 
til fremtidige kompetencer og den enkelte undervisers 
viden og særlig kompetencer. 

Vores undervisning er præget af, at vores undervisere 
inddrager viden om og erfaringer fra erhvervslivet, 
der understøtter læringen i form af den løbende dialog 
mellem teori og praksis. I kombination med uddannel-
sens videnfelter bygger videngrundlaget også på un-
dervisernes respektive faglighed og deres kendskab til 
behovet for det tværfaglige og rollerne i en virksomhed. 
Målet er, at afdelingen er rigtig god til at få de stude-
rendes faglige viden, erhvervsparathed og tværfaglige 
forståelse til at spille sammen.
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Værdiskabelse og udvikling
Vores markedsføringsøkonomer skal skabe værdi 
for virksomhederne lige fra begyndelsen. De kan fra 
starten af deres erhvervskarriere varetage relevante 
opgaver, finde nødvendig information og samarbejde 
med øvrige funktioner i virksomheden. 

Markedsføringsøkonomer fra IBA Erhvervsakademi 
Kolding skal være det naturlige førstevalg til mar-
keting- og salgsjob i de små og mellemstore virk-
somheder i regionen. De skal kunne håndtere både 
hjemme- og nærmarkeder, og vi vil udvikle et særligt 
forløb, der giver kompetencer til at arbejde med det 
tyske marked. 

Dermed skal afdelingen primært skabe værdi gen-
nem et fagligt relevant og pædagogisk inspirerende 
læringsforløb, som sikrer, at den studerende har til-
egnet sig de rette kompetencer. Det vil vi gøre gen-
nem fokus på det tværfaglige og gennem et stærkt 
samarbejde blandt underviserne, der sikrer en fælles 
holdning til, hvordan vi udvikler os som afdeling og 
samarbejder med de studerende. Det er hensigten, 
at der skal skabes brugbare relationer (mellem stu-
derende & studerende og undervisere & studerende) 
under og efter studiet.

De primære udfordringer og muligheder som 
strategien skal adressere

Studiets relevans og profil skal være i fokus de kom-
mende år. Uddannelsen skal fortsat være relevant og 
konkurrencedygtig. Der vil være en række indsatsom-
råder – det tyske marked, digitalisering, IT – som skal 
tillægges et ganske særligt fokus. Derudover kommer 
behovet for konstant at være på linje med behovene for 
de små og mellemstore virksomheder, som fortsat skal 
være den primære målgruppe for uddannelsen. Det in-
debærer også at forberede de studerende til personligt 
endnu bedre at kunne varetage et job.

De studerendes motivation, engagement og lyst til at 
lære skal intensiveres, og der skal skabes bedre relati-
oner til studiet og mellem studiets involverede. Der skal 
være mere fokus på krav til de studerende og nødven-
digheden af en aktiv egen-indsats undervejs på studiet. 

Afdelingens samarbejde samt faglige og pædagogi-
ske udvikling skal styrkes, hvilket bl.a. også vil være 
med til at løfte tiltagene i forhold til de studerende 
omkring relationer.

Mere effektiv undervisning gennem digitalisering og 
organisering af opgaverne er et område, hvor der stil-
les flere krav de kommende år.

Med baggrund i de øgede krav til effektivisering  af 
både organisering og undervisning, er det også en 
stigende udfordring, hvordan afdelingen bidrager til 
akademiets udvikling.
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ambitioner og strategiske mål
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Strategiske mål og  
implementeringstiltag

Motivation

De studerende skal engageres mere i deres uddannelse 
og motiveres til at skabe et godt forløb og resultat. Der 
skal stilles større krav til de studerende ift. deres ansvar 
over for dem selv og over for deres medstuderende. De 
skal forstå formålet med også at arbejde med den per-
sonlige udvikling på uddannelsen. Virkemidler til at nå 
disse formål er:

•	 Nytænkning af det didaktiske set up
•	 Bedre samarbejde i afdelingen omkring både drift og 

udvikling
•	  Udvikling af undervisernes klasseledelseskompetencer
•	 Mere fokus på differentieret undervisning
•	 Effektiv læring
•	 Udvikle en feedback-kultur
•	 Den studerendes personlige udvikling
•	 Styrkelse af det tværfaglige og de tværfaglige kompe-

tencer hos undervisere og studerende
•	  Styrke de studerendes forståelse for uddannelsens 

anvendelse efter endt studie (identitet)
•	 Nytænke optagelsesstrategi.

Relationer

De studerende skal have en tættere relation til deres stu-
die for at sikre udbytte og studieglæde. Afdelingen skal ar-
bejde målrettet for, at de studerende forstår betydningen 
af relationer og samtidigt selv indgå i en tættere relation 
med de studerende. Vi vil derfor:

•	       Øge relationen mellem underviser og de studerende
•	 Øge relationen studerende og studerende imellem
•	  Øge relationen mellem den studerende og erhvervslivet.

Relevans

Afdelingen vil være agil og i tæt samspil med erhvervslivet, 
når uddannelsens forløb og indhold skal tilrettelægges. Vi vil 
sikre, at vi vil og kan tilpasse relevante dele af uddannelsen 
til de behov, der opstår hos aftagerne og udvikle afdelingen 
tilsvarende. Uddannelsen skal i det omfang, arbejdsmarke-
det og de studerende efterspørger det, udgøre et relevant og 
gennemtænkt forløb til overbygningsuddannelsen.

•	 Udvikle og tilbyde en model med praktik i hele uddannelsen
•	 Udfærdige en strategi og målsætning for inddragelse 

af virksomheder i hele forløbet, herunder konkrete vir-
kemidler der skal igangsættes i de kommende tre år

•	 Udvikle et tættere samarbejde med aftagere om relevansen
•	 Udvikling af området/faget digital markedsføring og 

sikring af afdelingens kompetencer
•	 Tilbyde et forløb, der har fokus på at arbejde med det 

tyske marked
•	 Udvikling af ny viden i samarbejde med aftagerne
•	 Synliggøre vejen til en PB i international handel og 

markedsføring for de potentielle studerende
•	 Udvikling og implementering af virkemidler til fast-

holdelse af internationale studerende på det danske 
arbejdsmarked.



Strategiske mål og  
implementeringstiltag

Styrkelse og synliggørelse af profilområderne

Vi skal i løbet af den kommende periode sikre, at ud-
dannelsens profilområder er stærke, og at både poten-
tielle studerende og aftagere i regionen har kendskab 
til disse. Til det formål har vi fokus på at:

•	  Skabe et tættere samarbejde med erhvervslivet – mere 
praksis i uddannelsen

•	 Udarbejde en strategi og plan for karrierestøtte fra 
optag til først job - i samarbejde med IBA Erhverv

•	 Styrke de digitale kompetencer i uddannelsen og af-
delingen i samarbejde med efter-/videreuddannelse

•	 Styrke kompetencer indenfor nærmarkeder og sam-
handel i uddannelsen og afdelingen

•	 Synliggøre muligheder for de studerende i forhold til 
at opnå internationale kompetencer.

Udvikling af afdelingen

Afdelingens indsats er helt afgørende for at lykkes med 
de strategiske mål, og derfor skal afdelingen udvikle sig 
inden for viden, på det ledelsesmæssige-, faglige- og 
pædagogiske område samt i samarbejdet mellem un-
dervisere og faggrupper. Vi vil skabe en afdeling, der vil 
og kan udvikle en attraktiv og relevant uddannelse. Der-
for vil vi have fokus på at:

•	 Øge samarbejdskulturen 
•	  Motivere til tættere relationer med de studerende
•	  Sikre de rette opgaver til de rette undervisere
•	  Tage ansvar for fælles udviklingsopgaver
•	  Spille en aktiv og dedikeret rolle i IBA’s udvikling.




