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Status

Uddannelsen
Multimediedesigner er en generalistuddannelse med 
fokus på at levere fagligt stærke dimittender med bred 
viden inden for multimedieområdets fagområder: 
design, interaktion, virksomhed og kommunikation. 
Dimittenderne skal have en bred forretningsforstå-
else, der kvalificerer dem til at påtage sig flere roller 
i virksomheden og understøtter brobygning imellem 
virksomhedens fagområder. Disse kompetencer op-
bygges igennem studiet ved et stærkt fokus på tvær-
faglighed og samarbejde, kombineret med stærke 
relationer med det lokale erhvervsliv, der bringer for-
retningsforståelsen i centrum. 

Multimediedesigneruddannelsen har været udbudt 
siden 1997 og har løbende gennemgået en række 
ændringer.

Erfaringsmæssigt opleves, at uddannelses beteg nelsen 
”Multimediedesigner” kan være misvisende. At ordet 
 ”design” indgår, skaber dissonans for kommende stu-

derende og mulige aftagere. Formelt set er uddannelsen 
klassificeret som en  kommunikationsuddannelse.
Uddannelsen er for tiden i en turbulent periode, hvor 
 flere eksterne faktorer influerer på uddannelsen. En 
historisk høj dimittendledighed og deraf følgende di-
mensionering af uddannelsen samt en markedsfor-
ståelse af uddannelsen som en rendyrket designud-
dannelse giver udfordringer.
 
Markedssituationen
Branche og erhvervsliv
Multimediedesigner-dimittender betragtes som ge-
neralister og ikke specialister. Der er uindfriede 
 forventninger hos virksomhederne i forhold til di-
mittendernes kompetencer, i særdeleshed omkring 
interaktions kompetencerne. Følgende kompetencer 
efter spørges i højere grad: frontend udvikling, backend 
udvikling og kompetencer inden for teknisk SEO. 

Et større fokus på disse områder og kommende 
 ændringer i studieordningerne forventes at mindske 
dimittendledigheden. 

To nye studieordninger i hhv. 2017 og 2018 giver 
 institutionen mulighed for at specialisere sig inden for 
udvalgte fagområder, der udvælges igennem  lokale 
aftageranalyser. Den mulighed vil vi bruge aktivt til 
at imødekomme aftagernes ønsker til dimittenderne.

Uddannelsen favner bredt og skal dels kunne dække 
lokalområdets behov for nye medarbejdere og dels 
danne grundlag for videreuddannelse til Professions-
bachelor i Webudvikling, der udbydes på akademiet, 
eller andre overbygninger. 

De studerende 
Uddannelsen er dimensioneret på landsplan, hvorfor 
optaget falder. Derudover er der selvdimensioneret, så-
ledes at der ikke optages internationale studerende fra 
efteråret 2017.

For at imødegå frafald er motiverede ansøgninger 
indført fra efteråret 2016, hvilket vurderes at have en 
positiv effekt.



Status

Kernekompetencer og videngrundlag
Multimediedesigner er en generalistuddannelse med 
meget bredt fokus. Derfor er rekrutteringsområderne 
også brede og med forskellige udfordringer. Inden for 
Kommunikation og Business er det relativt uproble-
matisk at finde kvalificerede undervisere, hvorimod det 
for Design er relativt sværere. Dette skyldes  forholdsvis 
specielle kompetencer og lille rekrutteringsgrundlag.

Rekruttering inden for Interaktionsområdet er  meget 
udfordrende. Lav ledighed i branchen kombineret med 
et højt lønniveau gør det svært at rekruttere og fast-
holde kvalificerede undervisere. 

Uddannelsen er organiseret inden for fire kerneområ-
der. De enkelte siloer udgør et enkelt fag, og der arbej-
des i forbindelse med projekter meget tværfagligt.

Alle fag følger en model, hvor der i starten af et  semester 
undervises mange lektioner, som derefter erstattes i hø-
jere og højere grad af projektbaseret og faciliteret under-
visning. Et semester afsluttes med et tværfagligt projekt, 
der indeholder alle fire kerneområder.

Den nuværende organisering af uddannelsen har et 
godt potentiale for bedre ressourcedeling med over-
bygningsuddannelsen.

Uddannelsen er præget af undervisere med højt fagligt 
niveau og engagement. Organisationen gennemgår en 
omstillingsperiode grundet gennemførte kapacitetstil-
pasninger. Denne omstilling og undervisernes trivsel 
understøttes aktivt af de strategiske mål.

Multimediedesigneruddannelsen i Kolding er kende-
tegnet ved et stort samarbejde med det lokale 
 erhvervsliv igennem en række faste projekter, der ind-
går i undervisningen. Fx Real Life projektet, hvor ud-
dannelsen samarbejder med tre til fire eksterne virk-
somheder hvert semester.

Studietilfredshedsundersøgelser peger på studie-
miljøet, organisering og ledelse som indsatsområder. 
De studerende er positive i forhold til lokale støttefunk-
tioner såsom sekretariat og i særdeleshed  praktik.



AMBITIONER OG  
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Ambitioner og strategiske mål

Multimediedesigner på IBA Erhvervsakademi Kolding vil være ledende inden 
for uddannelse af multimedie designere med et højt niveau af tekniske grund-
kompetencer og en stærk forståelse for indsamling og brug af virksomhedens 
data som strategisk konkurrencefordel.

Vi vil være kendt for et stærkt lokalt samarbejde med erhvervslivet og et samspil 
med aftagere, der sammen  bidrager til områdets vækst, og vi vil være lokal områdets 
foretrukne valg af samarbejdspartner til værdi skabende aktiviteter.

Som arbejdsplads vil vi sætte kvalitet og leg i  højsædet. Et fokus på faste ydre 
rammer og fri leg inden for  rammerne gør uddannelsen til et attraktivt første-
valg for både medarbejdere og studerende og skaber et  inspirerende  studie- og 
undervisningsmiljø.



STRATEGISKE MÅL OG 
 IMPLEMENTERINGSTILTAG



Strategiske mål og  
implementeringstiltag

Intern stabilitet og konsolidering mellem Multimedie
designer og Professionsbachelor i Webudvikling
Organiseringen imellem overbygningen Professions-
bachelor i Web og Multimediedesigner er særligt at 
 bemærke. Gensidig tilpasning fremadrettet tillader de 
to uddannelser at dele ressourcer frit. Derfor ændres 
 rammerne for afviklingen af de enkelte kurser til en mere 
dynamisk tilgang i en blanding af underviser, facilitator, 
blended learning og vejledning.

Der arbejdes metodisk med indførelse af arbejds planer 
med opfølgning i fastlagte intervaller, og der sættes 
 strategisk ind i forhold til medarbejdertrivsel.

Målet er at nedbringe arbejdsrelateret fravær til 0% i 
2020 samt at øge uddannelsens niveau i næste med-
arbejdertrivselsundersøgelse til akademiets gennemsnit.

Mindskelse af frafald og styrkelse af dimittendkompetencer
Vi ønsker at arbejde strategisk med frafald og dimittend-
kompetencer.

Der er iværksat initiativer for at imødegå frafaldet igennem 
motiverede ansøgninger. Dette vurderes at have en effekt 
på de studerende fra efterår 2016-optaget. Disse tal vurde-
res som en del af det strategiske arbejde med frafald med 
henblik på restrukturering af optagelsesprocedurerne.

Det hidtidige brede optag har gjort, at de svageste 10% af 
de studerende optager langt mere end 10% af ressourcer-
ne. Derfor vil vi udvikle en model til at identificere de 10% 
tidligere og vejlede dem mod et bedre uddannelses match, 
blandt andet igennem indførelse af en studiestartsprøve. 

Vi støtter netværkets mål om at ændre navnet på uddan-
nelsen, således at ordet ”design” udfases, hvilket forven-
tes at have en effekt i forhold til de studerendes forvent-
ninger. Ændringen formodes at medføre lavere frafald 
grundet bedre forventningsafstemning. Ændres navnet 
ikke på uddannelsen, vil Multimediedesigner  arbejde 
på taktisk og operationelt niveau med at forventnings-
afstemme med ansøgere og optagne studerende.

Det strategiske mål er at nedbringe frafaldet med 1% 
 årligt til 12,8% i 2020.

Styrkelse af de tekniske kompetencer og udvælgelse 
af specialiseringsretning
Der er brug for flere lokale aftageranalyser, der skal  belyse, 
hvilke kompetencer det lokale erhvervsliv efterspørger, og 
hvilke job vores nuværende dimittender  bestrider.

Formålet med analysen er at udvælge én ekstra lokal 
specialiseringsretning som supplement til specialisering 
i web, til implementeringen af 80b i studieordningen i 
2018 og som en del af det faste udbudskatalog.

Fastholdelse og strategisk opkvalificering af organisa
torisk viden 
Multimediedesigner opererer med en forventet medar-
bejderomsætningshastighed og videnomsætningshastig-
hed på 20% grundet den hastige teknologiske udvikling i 
 uddannelsens kerneområder. Vi vil igennem en strategisk 
opkvalificering af medarbejdere og rekruttering inden for 



Strategiske mål og  
implementeringstiltag

kerneområderne sikre, at vidensområderne fortsat er 
dækket med det ønskede niveau af videnredundans.

Ændringer i uddannelsens sigte og bedre deling af 
ressourcer imellem uddannelserne Multimediedesig-
ner og Professionsbachelor i Webudvikling fordrer, at 
den primære eksterne rekruttering skal ske inden for 
interaktionsfeltet, da andre vidensområder pt. er dæk-
ket med tilstrækkelig redundans. Andre udfordringer er 
relateret til design området, specifikt i relation til video-
produktion og  animation, som indgår i kerneområdet.

Uddannelsen er pt. stærk inden for visse dele af SEO 
 (søgemaskineoptimering), men skal styrkes på virk-
somhedens tekniske implementering. Der iværksæt-
tes  derfor en opkvalificering af medarbejdere inden for 
dette område.

Der udarbejdes planer for medarbejdernes opkvali-
ficering igennem undervisernes deltagelse på ECTS-
givende undervisningsforløb. Det er et strategisk mål 
at bruge 15% p.a. af en årsnorm på at opkvalificere 
 medarbejderne med ECTS-bærende kurser svarende 
til 5 arbejdsdage pr. underviser.




