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Uddannelsesområdet
Som udbyder af efter- og videreuddannelser har akade-
miet først og fremmest en samfundsmæssig opgave i 
forhold til at være med til at højne kompetenceniveauet 
på det danske arbejdsmarked. Det gør vi ved at udvikle 
og udbyde relevante og kompetencegivende uddannel-
ser til både enkeltpersoner og offentlige og private virk-
somheder. 

Livslang læring betyder, at medarbejdere også i fremtiden 
skal efter- og videreuddanne sig gennem hele deres ar-
bejdsliv. Akademiet har også en opgave i forhold til at til-
passe sig virksomhedernes behov og udvikle vores uddan-
nelser, så de følger strømningerne i erhvervslivet, såsom 
innovation som omstillingsevne og digitalisering som en 
vigtig kompetence i fremtidens arbejdsmarked. 

Efter- og videreuddannelserne udbyder følgende uddannelser:
 

AKADEMIUDDANNELSER
Human Resource, Ledelse, Kommunikation og formidling, International handel og 
markedsføring, Innovation, produkt og produktion, Økonomi og ressourcestyring, 
Sundhedspraksis, Informationsteknologi, International transport og logistik, Energi-
teknologi, Automation og drift, Finansiel rådgivning, Velfærdsteknologi samt Retail.

DIPLOMUDDANNELSER
Merkantil diplomuddannelse, Webudvikling og Digital konceptudvikling.

MASTERUDDANNELSER
Executive MBA (i samarbejde med Coventry University).

INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED
Diverse kurser, konferencer og virksomhedsspecifikke forløb og serviceydelser, 

der ikke er omfattet af det offentlige uddannelsessystem.
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Markedssituationen
Efter- og videreuddannelserne på IBA har en for-
holdsvis stærk position blandt erhvervsakademierne 
i Danmark med 11,5% af den samlede aktivitet på 
landsplan. IBA har således omtrent samme aktivitets-
niveau på efter- og videreuddannelse som væsentligt 
større akademier.

Afdelingen har det seneste år været i kraftig vækst, og 
efter- og videreuddannelse udgør i dag 25% af aka-
demiets aktiviteter. Det er det højeste niveau blandt 
akademierne i Danmark og giver afdelingen en stærk 
position på efter- og videreuddannelsesområdet. 

Kernekompetencer og videngrundlag
Afdelingen har som en organisatorisk kernekompeten-
ce evnen til at leve sig ind i den aktuelle markedssituati-
on, set fra både de studerendes og fra virksomhedernes 
side. Afdelingen prioriterer at være markedsorienteret 
og løsningsorienteret i forhold til ydelser inden for vi-
den- og kompetenceudvikling og leverer gennem tæt 
dialog med aftagerne uddannelser af høj relevans.

Afdelingen er en agil organisation. Der er en fast og 
fleksibel stab af erfarne undervisere, der overvejende 
er tilknyttet uddannelser inden for HR og ledelse på 
akademi- og diplomniveau samt akademiuddannelsen 
Innovation, produkt og produktion. Desuden er der til-
knyttet undervisere fra IBAs fuldtidsuddannelser og 
en stab af eksterne undervisere fra erhvervslivet, der 
både indgår i de førnævnte uddannelser og især aka-
demi- og diplomuddannelser inden for finansområdet 
samt markedsføring, kommunikation og medier. Den 
store kreds af eksterne undervisere fra erhvervslivet 
bringer aktuel erhvervs- og professionsbaseret viden 
ind i undervisningen og videndeler med den faste stab 
og ledelsen. 

Baseret på en filosofi om at agere som et hub for sam-
arbejdspartnere, har afdelingen samarbejde og ud-
veksling af viden med videnpersoner fra både forskning 
og erhverv. Der er en stor berøringsflade i forhold til 
både erhvervs- og professionsbasering og i forhold til 
udviklingsbasering via deltagelse i eksterne FUI projek-
ter og samarbejder med andre videninstitutioner.

Fokus på arbejdet med ny viden fra forsknings- og ud-
viklingsarbejde skal styrkes generelt. Inden for bl.a. 
transport og logistik samt på det teknologiske område 
søges dette organiseret i videncentre, der er strategi-
ske og formaliserede udviklingsfora baseret på samar-
bejde mellem IBAs undervisere og flere eksterne part-
nere med fokus på en specifik branche eller erhverv.

Værdiskabelse og udvikling
Afdelingen arbejder på at skabe merværdi hos stude-
rende og virksomheder primært ved at arbejde med 
relevans og forankring.

Det sker bl.a. ved:
• En tæt dialog om studerendes og virksomheders 

behov for uddannelse og forventninger til udbyttet, 
koblet med en løsningsorienteret kultur og arbejds-
metode, hvor undervisningens indhold, tilrettelæg-
gelse og pædagogik i videst muligt omfang tilpasses 
den aktuelle situation 

• En model, der sikrer aktiviteter ”før-under-efter” ud-
dannelse. Denne model anvendes i stigende grad for 
at sikre et tilfredsstillende udbytte og bedre forank-
ring hos kunden
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• Målrettet rekruttering af undervisere til afdelingens 
opgaver (interne/eksterne) med hensyn til faglighed, 
erfaring og pædagogiske/didaktiske evner

• Teamet bygger på et stærkt samarbejde gennem en læ-
ringskultur, der både er eksperimenterende og samtidig 
baseret på omhu og ansvar, og hvor detaljeorientering 
og forudseenhed bidrager til undervisningens kvalitet. 

Primære udfordringer og muligheder
Der er behov for især at arbejde med følgende:
• Rekruttering af undervisere: Vækst i uddannelses-

aktivitet koblet med næsten fuld beskæftigelse på 
arbejdsmarkedet giver afdelingen stigende udfor-
dringer med at rekruttere kvalificerede undervisere 
til akademi- og diplom-niveau. I forlængelse heraf 
skal videnkredsløbet mellem eksterne og interne un-
dervisere organiseres, så både erhvervsbasering og 
videnbasering bliver en integreret del af det samlede 
undervisningsmiljø

• Fastholdelse af eksisterende studerende og virk-
somhedssamarbejder: En del studerende har indled-
ningsvist et ønske om at tage en hel akademi- eller 
diplomuddannelse og ikke kun enkelte fag, men gen-
nemfører af forskellige årsager ikke. Afdelingen har 
ligeledes en del studerende, der bruger især akade-
mifag som enkeltstående kompetenceudviklingsfor-

løb. I begge tilfælde kan der ydes en bedre service og 
rådgivning mht. valgmuligheder fremadrettet

• Digitalisering og ny teknologi: Stort set alle virk-
somheder, brancher og medarbejdere er berørt af 
den hastige digitalisering og nye teknologiske mu-
ligheder. Det stiller krav til afdelingen og giver nye 
muligheder i forhold til uddannelsernes indhold og 
tilrettelæggelsen, selve undervisningen samt effek-
tivisering af de øvrige processer. Der er behov for at 
skærpe fokus på dette område

• Innovation: Alle, der kommer i berøring med afdelin-
gen, berøres af innovationsbegrebet. Sammenhæn-
gen mellem uddannelse og produktivitet er veldo-
kumenteret, og med afdelingens tilgang til at skabe 
merværdi for studerende og virksomheder, er der et 
uudnyttet potentiale i, i højere grad at bidrage med 
viden om og kompetencer til innovation som grund-
lag for vækst og udvikling

• Prioritering af uddannelsesportefølje: Akademiet rå-
der over uddannelser, hvor aktiviteten pt. er begræn-
set, fx fordi uddannelserne er relativt nye eller barri-
ererne for indtrængning på markedet er høje. Der er 
derfor behov for at vurdere og prioritere ressourcer 
og indsatser.
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Ambitioner og strategiske mål

Afdelingens ambitioner og mål skal være kendetegnet 
af en ’udefra-ind’ tænkning, således at fokus på værdi-
skabelse for studerende og virksomheder fastholdes.

”Vi vil være de bedste” 
”Vi vil være de bedste” er en ambition om bæredygtig 
vækst, der – så vidt det er muligt – skal sikre mindre 
afhængighed af konjunkturmæssige udsving.

Ambitionen består af følgende grundelementer:
• Aktiv pleje af de studerende og virksomhedskunder, vi 

har i vores portefølje, hvor vi udvikler os og samarbej-
det i takt med deres behov 

• Løsningsorienteret tilgang ved at agere i et tæt sam-
arbejde med studerende og virksomheder

• Et underviserkorps med tung erhvervserfaring og –
indsigt, der er i stand til at udføre ambitionen om at 
være de bedste, bakket godt op af professionelle støt-
tefunktioner, koordinatorer og en seriøs ledergruppe 
for området

• Høj kvalitet forstået som evnen til at bibringe de stu-
derende viden, færdigheder og kompetencer, der er 
anvendelige i deres hverdag og udvikling. 

Digitalisering og innovation
• Digitalisering og innovation skal indgå som en natur-

lig del af efter- og videreuddannelserne både før, un-
der og efter et uddannelsesforløb. 

For digitalisering er målsætningerne, at:
• Undervisningens indhold giver de studerende på ef-

ter- og videreuddannelser øgede kompetencer i for-
hold til viden om og muligheder for at anvende digi-
tale muligheder i deres egen praksis

• Undervisningen er tilrettelagt, så digitalisering og tek-
nologiske muligheder er en naturlig del af undervis-
ningsformen

• Intern administration og processer digitaliseres med 
det mål at opnå effektivisering og bedre forretnings-
gange. 

For innovation er målsætningerne, at:
• Studerende og virksomheder gennem mødet med af-

delingen, oplever en progression i deres viden, forstå-
else og anvendelse af innovationsbegrebet, som det 
defineres efter anerkendte standarder 

• Etablere strategiske og udviklingsbaserede virksom-
hedssamarbejder om udvikling af innovationskraft og 
højere værditilvækst.
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Strategiske mål og  
implementeringstiltag

Ambitionen om at være ”de bedste” tilsigter at fasthol-
de en fremtidig moderat vækst samt en konsolidering 
af den stærke vækst, som allerede er opnået. Tiltræk-
ning, udvikling og fastholdelse af fastansatte medarbej-
dere og eksterne undervisere er fundamentet for denne 
vækst og for realisering af indsatserne inden for både 
digitalisering og innovation. 

Digitalisering
Både internt og i mødet med studerende og virksom-
heder skal digitalisering være en naturlig del af forret-
ningsgange og undervisning.

Det skal ske gennem:
• Effektivisering af arbejdsgange før-under-efter ud-

dannelsesforløb
• Formidling af viden om digitalisering i alle fagområder
• Implementere digitale undervisningsformer i alle 

uddannelser. 

Innovation
Studerende og virksomheder skal gennem mødet med 
afdelingen opleve en progression i deres viden, forstå-
else og anvendelse af innovationsbegrebet, som det de-
fineres efter anerkendte standarder.

Det skal ske gennem:
• Undervisningsforløb med viden om og kompetencer til 

innovation, der bidrager til vækst og udvikling
• Etablering af udviklingsbaserede innovative samarbej-

der med virksomheder
• Udvikling af nye former for læringsforløb/videnudvik-

ling og - omsætningsformer med afsæt i virksomhe-
dens læringsmiljø.

Rekruttering og medarbejderudvikling
Rekruttering af de rette medarbejdere og medarbejderud-
vikling er en væsentlig succesfaktor i forhold til at opfylde 
afdelingens mål og udvikle forretningen. Rekruttering og 
medarbejderudvikling omfatter også eksterne undervisere. 

Dette skal ske gennem:
• At være en hub for medarbejdere - både undervisere, 

konsulenter, ledere og administrativt personale. Viften 
af fagligheder på både akademi-, diplom- og MBA ni-
veau er så omfattende og dyb, at vi konstant har brug 
for stærke videnpersoner, der har en solid erhvervs-
erfaring, og som fungerer i et akademimiljø, hvor man 
dagligt udfordres på sin viden og erhvervserfaring

• Øget fokus på videndeling og kompetenceudvikling af 
medarbejdere som væsentlige elementer i forhold til 
at øge og udvikle viden indenfor bl.a. digitalisering og 
innovation

• Medarbejderudvikling, der handler både om videnud-
vikling i forhold til strategien, men også om at give den 
enkelte muligheder og motivation til at deltage i udvik-
lingen af hele uddannelsesområdet. 




