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Uddannelsen fokuserer på international handel og markedsføring og bygger på kerneområderne virksomhedens strategiske grundlag, kunden som udgangspunkt,
branche og konkurrenter, salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling samt valgfrie læringselementer.
Innovation indgår som et specifikt tværfagligt læringselement. Uddannelsen er modulopbygget, og i hvert
modul indgår videnfelterne marketing, videnskabsteori
og metode, økonomi, organisation og salgsledelse, supply chain management og erhvervsret.
Uddannelsen er baseret på et stærkt kompetence- og
videngrundlag, hvor den studerende, i videnfeltet marketing gennem valgfrie læringselementer, kan styrke sin
marketingprofil yderligere og bygge videre på uddannelsesniveauet opnået gennem de første to år af bacheloruddannelsen (markedsføringsøkonom). Uddannelsen
tilgodeser endvidere gennem valgfrie læringselementer,
at studerende, der er motiverede for at læse videre, kan
kvalificere sig til optag på kandidatuddannelser.

Nuværende og fremtidige arbejdsgivere vurderer, at en
fremtidig Professionsbachelor i international handel
og markedsføring også bør besidde færdigheder og
kompetencer i fx projektstyring og projektledelse m.m.
Derfor tilbydes disse som valgfrie læringselementer
fremover. I tilknytning hertil kan lokaltprægede behov
indgå som valgfag.
Deltagelse i case competitions er også et centralt læringselement, der er funderet i uddannelsen som en
mangeårig tradition både nationalt og internationalt,
og hvor den studerende arbejder som konsulent med
at løse konkrete virksomheders udfordringer i konkurrence med andre uddannelsesinstitutioner.
Et tæt og stærkt samarbejde med virksomheder i korte og
mellemlange forløb er centralt i undervisningen og foregår i kombinationer mellem afprøvning af teoretisk viden
og afprøvning i praksis. Her trænes den studerendes anvendelse af viden, færdigheder og kompetencer i praksisbaserede problemstillinger sammen med virksomheder.
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Digital simulering i form af virksomhedsspil, hvor den
studerende lærer at anvende strategier, træffe beslutninger og vurdere konsekvenserne, indgår som et tværfagligt læringselement under hele uddannelsesforløbet.
Markedssituationen
Professionsbachelor i international handel og markedsføring hører til i klassifikationsramme seks og
er en top-up-uddannelse. Uddannelsen er en overbygning til markedsføringsøkonomuddannelsen (AK,
klassifikationsramme fem).

der at differentiere sig. Virksomheder, som har haft en
professionsbachelor i praktik, har et betydeligt bedre
kendskab til dimittendens kompetencer, og hos virksomheder, der kender uddannelsen, er dimittenderne
generelt efterspurgte.
Ses der samlet på professionsbachelor-uddannelsen
som 3½ årig, er der et behov for at øge overgangsfrekvensen fra markedsføringsøkonom og etablere
et samlet perspektiv på at uddanne sig inden for international handel og markedsføring, hvor de studerende ser det som én uddannelse.

Uddannelsen blev etableret på landsplan i 2009, hvor
uddannelsen også havde sit første optag på IBA. Optagelsestallet har siden været stigende. Gennem de
seneste år har dimittenders beskæftigelsessituation
medført, at optaget af antal studerende er blevet reguleret og forventes at være det inden for strategiperioden. Endvidere sker der en intern regulering af
optaget. Frafaldet på uddannelsen er lavt.

Kernekompetencer og videngrundlag
Uddannelsen hviler på et stærkt kompetence- og videngrundlag, der i uddannelsens tilrettelæggelse,
aktiviteter og undervisning, løbende udvikles og tilpasses i forhold til uddannelsens kernevidenfelter,
aftagersidens behov og udviklingen i tilknyttede videnfelter.

Aftagernes generelle kendskab til uddannelsen er
lavt, og uddannelsens position på et bredt bachelormarked gør det vanskeligt for uddannelsens dimitten-

Uddannelsen retter sig ikke mod en specifik branche,
men mod en række forskellige små og mellemstore
virksomheder i udbudsområdet og bredt inden for de

merkantile funktioner i disse omkring international
handel og markedsføring.
Værdiskabelse og udvikling
Udviklingen af en ny studieordning i 2016/17, hvor
interessenter og aftagere har deltaget, medvirker til,
at rammeforholdene er opdaterede. Værdiskabelsen
sker derfor gennem udvikling af videngrundlaget og
implementering i undervisningen baseret på et højt
fagligt niveau samt praksisviden inden for international handel og marketing.
Værdiskabelsen i undervisningen sker gennem professionel formidling af det faglige niveau og videngrundlaget for at skabe varieret og tilpasset læring.
Undervisningen kvalificeres endvidere gennem supervision og undervisernes lektorprøvning.
Pædagogisk og didaktisk udvikles der gennem kerneområdernes tilrettelæggelse (unitguides), hvor der sker en
samordnet afstemning underviserne imellem omkring
videngrundlag, study plans og projekter samt kontakten
med virksomheder. De studerende værdsætter denne
arbejdsmådes tydelighed i undervisningskvaliteten.
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Teamet bygger på et stærkt samarbejde gennem en
læringskultur, der både er eksperimenterende og
samtidig baseret på omhu og ansvar, og hvor detaljeorientering og forudseenhed bidrager til undervisningens kvalitet.
De primære udfordringer og muligheder som strategien
skal adressere
Et paradigmeskifte, hvor konsolidering nu er nøgleordet for den strategiske retning, og hvor driften baseres
på klasseformer, der fremmer kvalitet og stabilitet i
læringsmiljøet og i læringsdialogen, er udgangspunktet for strategien. Kvalitet og professionalisme i udbud,
uddannelsesplanlægning og undervisning videreudvikles på et stærkt samlet kompetencegrundlag.
Med centrale drivere og værdier som at arbejde disciplineret, klare roller og ansvar, vilje, engagement, autenticitet samt ambitioner om at gøre en forskel og ønsker om
løbende at udvikle, er de strategiske mål følgende.

ambitioner og
STRATEGISKE mål

Ambitioner og strategiske mål

• Optaget kvalificeres yderligere som følge af dimensionering gennem
udvidelse af optagsprocessen
• Viden- og kompetencegrundlaget for uddannelsen vedligeholdes, suppleres
og videreudvikles
• Undervisning med fokus på nærhed til den enkelte og i læringsdialogerne
fordrer plads til udvikling heraf, hvorfor rammer der fremmer attraktive
arbejdsforhold bliver et strategisk mål
• Dimittend-fortællingen fra optag til beskæftigelse udvikles for at fremme
forståelsen af jobidentiteten.
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Optag
Kvalificeringsprocesser etableres som konsekvens af
dimensionering i strategiperioden således, at det er den
kvalificerede og motiverede studerende, der optages på
studiet. Ansøgernes adgangsgivende niveau og studieparathed som fx motivation, engagement og målrettethed
vurderes. I den forbindelse præciseres meritadgang under selve studiet, grundet det korte forløb og for at sikre
dimittendprofilens kompetencegrundlag.
Uddannelsen profileres også som en 3½ årig professionsbachelor, hvor overgangen fra markedsføringsøkonom er
en naturlighed, og hvor progression, sammenhænge og
specialisering er tydelige.
Viden og kompetencegrundlag
I foråret 2017 implementeres en revideret studieordning
som forsøgsordning. Studieordningen er afstemt med
aftagere og uddannelsesudvalg og definerer videnfelter, der skal spejles i adjunkter og lektorers viden- og
kompetencegrundlag. Dækningen af studieordningens
videnfelter er en igangværende proces og kan lede til,
at videngrundlaget må suppleres og videreudvikles, ligesom egen videnproduktion vil være i fokus.

Undervisning, pædagogik og didatik
Et dimensioneret optag åbner for andre muligheder med
en konsolideringsstrategi som udgangspunkt. Der fokuseres derfor på rammeforhold, nærhed, faglighed, trivsel og
læring, der gennem en relationskabende tilgang bygger på:
• Et reguleret optag, der skaber muligheder for at arbejde
med mindre holdstørrelser, som styrker nærheden og
øger den studerendes mulighed for at blive set og hørt
• Relationerne mellem studerende og underviser udvikles
og styrkes
• Tilgængeligheden til underviseren øges for at skabe indsigt i den studerende og øge den studerendes
interesse og indsigt i viden og fag
• Udvikling af undervisningsforløb og -former
• Inddragelse af studerende i udviklings- og forskningsaktiviteter
• Fokus på udvikling og attraktive arbejdsforhold for
underviserne
• Udvikling af fag og valgfag.
I et team præget af forskellighed, åbenhed, plads til at
fylde og i rammer med højt til loftet, er der behov for
at skabe plads til udvikling for at nå målene. Derfor er

arbejdsforhold også et væsentligt fokusområde i strategien og for at udmønte denne.
Dimittend og aftager
For at skabe en øget bevidsthed hos de studerende og
blandt aftagerne sættes udviklingen af uddannelsens
professionsidentitet i gang omkring spørgsmålet: Hvad
er en professionsbachelor?
Deltagelse i undervisning og praktik danner dimittendens
professionskompetence, der giver adgang til be-skæftigelse, mens selve professionsidentiteten først udvikles
og konstitueres gennem praktisk arbejde og erfaring i
jobsituationen.
For tidligere at udvikle kendskabet til professionsidentiteten samarbejdes med IBA Erhverv om udvikling af
dimittend-fortællingen fra optag til beskæftigelse. Dette
arbejde indledes sammen med en række virksomheder
for at udvikle grundlaget for professionsidentiteten gennem virksomhedernes fortællinger.

