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IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske uddannelsesporteføljer og de
tematiske valg, som relaterer til disse. Den tværfaglige tilgang til disse områder tjener behovene
i det regionale og nationale samfund og forbinder
akademiet til internationale partnerskaber og netværk. Uddannelsesporteføljen er designet til især at
understøtte regionens strategiske mål og udvikling.
Områderne er integreret i undervisning, læring og
den organisatoriske tilgang. Det samme er specialistviden inden for forsknings-, udviklings- og
innovative aktiviteter. Uddannelsesporteføljen er:
•
•
•
•
•

Marketing og kommunikation
Finans og økonomi
Multimedie og design
Ledelse
Produktion

IBA Erhvervsakademi Kolding uddanner, ansporer og tænder fremtidens nøglemedarbejder.
På akademiet har uddannelse altid fundet sted i
tæt samspil mellem dygtige undervisere og driftige virksomheder. Denne vekselvirkning er sta-

dig akademiets DNA. Alle fuldtidsstuderende er i
praktik i en virksomhed for at blive skarpe på de
forventninger, der efterspørges på det turbulente
arbejdsmarked. Det stærke bånd til erhvervslivet
betyder, at flere tusinde deltidsstuderende årligt
deltager i efter-/videreuddannelse.
Undervisningen er engageret med et solidt grundlag i viden og praksis. Akademiet afprøver gerne
nye veje – hvor iderigdom, foretagsomhed, engagement og det, der virker, tæller. For den der ikke
brænder kan ikke tænde begejstringens lys i andre.
I dag er der ca. 1300 fuldtidsstuderende - såvel
danske som internationale, og mere end 3000 deltidsstuderende på efter-/videreuddannelse på IBA
Erhvervsakademi Kolding.

vision og mission

Vision
I 2020 udbyder IBA praksisnære videregående uddannelser i verdensklasse.
IBA er det lokale og regionale erhvervslivs foretrukne samarbejdspartner 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 på fuldtids- og efteruddannelse.

Mission

Undervisningen
er engagerende
og finder sted
med afsæt i et
innovativt og
internationalt
læringsmiljø i
Kolding

IBA udbyder
videregående
merkantil og
teknisk uddannelse
for fremtidens
excellente
medarbejder

Gør fremtidens medarbejder tændt af at lære.

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

værdier

Værdier

Udsyn med indsigt

Nysgerrig praktiker

Rummelighed med kant

Brænde og tænde

Vi finder det værdifuldt at bringe hele
verden helt nær for at udvikle originale
idéer, skabe ny viden og høste solid erfaring.

Vi finder det værdifuldt at dele undren
for at finde meningsfulde løsninger, der
virker i praksis.

Vi finder det værdifuldt at skabe en tillidsfuld atmosfære med plads til begejstring og personligt overskud.

Vi finder det værdifuldt at møde verden
medvirkende, med vilje og viden, som
rollemodeller for mod og engagement.

Virke med stolthed
Vi finder det værdifuldt at gøre os umage
i mødet med nødvendighed og mulighed
og at udvise personlig integritet og faglig
stolthed.

Pirre foretagsomhedsfantasien
Vi finder det værdifuldt at bygge på en
kultur præget af skaberkraft, lyst til innovation, udvikling og iværksætteri.

Resultater med værdier
Vi finder det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakterer i
samspil for at skabe resultater i verdensklasse.

strategiske temaer
Omverdenens forventninger

Strategiske temaer
Omverdenens forventninger

IBA Erhvervsakademi Kolding skal:
• Bidrage til samfundets vækst og innovation gennem
uddannelse, forskning, innovation og udvikling.
• Højne kvaliteten af uddannelsernes indhold, relevans,
pædagogik, samspil med virksomheder og leve op til
omverdenens krav og forventninger.
• Styrke sammenhænge ved at være en transmitter
mellem forskning, udvikling, innovation og erhvervsliv.
For at indfri dette har IBA Erhvervsakademi Kolding
følgende strategiske temaer:
•
•
•
•
•

Samspil med verden
Forskning, udvikling og innovation
Kvalitet
Undervisning, pædagogik og læringsmiljø
Stærk profil

strategiske valg

Strategiske valg

IBA Erhvervsakademi Kolding:
• er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner. Akademiet fokuserer på at identificere, udvikle og understøtte de lokale
virksomheders behov for arbejdskraft,
innovation og udvikling.
• opleves som udbyder og samarbejdspartner vedrørende forskning, udvikling,
og innovation. Akademiets forskning, udvikling og innovation er praksisbaseret og
sker i samspil med virksomheder. Samarbejdet regionalt fremmer vækst, konkurrenceevne, og beskæftigelsesmuligheder inden for kompetenceområderne:
marketing og kommunikation, finans og
økonomi, multimedie og design, ledelse
og produktion. Forsknings-, udviklingsog innovationsaktiviteterne fremmer videnomsætningen lokalt.
• gør de studerende tændt af at lære. Akademiet uddanner fremtidens medarbejdere
gennem undervisning i ægte udviklingsprojekter og netværk sammen med erhvervslivet. Samarbejde, eksperimenter, inklusion,

innovation og kreativitet er kernen i læringen. I undervisningen fremhæves studentercentrerede og vejledningsbaserede
tilgange. Undervisningen er baseret på relevant viden. Digitalisering bringes ind i og
understøtter lærings- og undervisningsprocesser.
• gør det attraktivt for studerende at have
et globalt udsyn. Den internationale dimension er en naturlig og uomgængelig
del af akademiets aktiviteter. Deltagelse
i internationale netværk og ophold giver
plads for involvering af studerende, undervisere og ledelse.
• bliver institutionsakkrediteret i 2017-18.
Der udføres løbende kvalitetsarbejde,
der sikrer systematiske og begrundede
metoder og procedurer, hvis formål er
at understøtte udviklingen af kvaliteten
i uddannelse og udvikling. Kvalitetsarbejdet udvikler undervisningen og alle
de aktiviteter, som har indflydelse på
undervisning og læring.

• opfattes som en selvstændig videregående uddannelsesinstitution. IBA Erhvervsakademi Kolding har en markant identitet
på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt og blandt de internationale partnere
og netværk, blandt private og offentlige
virksomheder, organisationer, borgere
og potentielle fuldtids- og deltidsstuderende. Som erhvervsakademi er IBA Erhvervsakademi Kolding en synlig spiller
på landsplan.
• har en effektiv institutionsdrift. Et levende
læringsmiljø stiller store krav til ressourcer. En effektiv institutionsdrift forudsætter
dette for at realisere visioner og strategi.

strategisk
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Strategisk implementering
og evaluering

Strategisk implementeringsplan og evaluering
2017 - 2020
De strategiske indsatsområder beskrives/er beskrevet
i en række delstrategier.
Den overordnede strategiplan og delstrategierne
understøtter ledelsen og den operationelle udvikling
og vil give guidelines for den enkelte uddannelses
strategier, planer og funktioner.
Årlige foreløbige evalueringer og opdateringer vil blive
gennemført gennem strategiperioden i forbindelse
med den årlige akademiberetning.

