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STRATEGISK SIGTE

FROM BURN TO TURN

På IBA arbejder vi grundlæggende med to for-
skellige strategiske perspektiver. Det mere lang-
sigtede med tre til fire års sigte og det akutte, 
presserende korte tidsperspektiv. 

Her er det nødvendigt med nogle kontante og 
øjeblikkelige beslutninger. Nogle der på samme 
tid skal tilgodese vores egne interne ønsker om 
udvikling og vækst, men også skal forholde sig 
til de øjeblikkelige udfordringer. Ikke mindst ned-
lukningen af de engelsksprogede uddannelser.

Strategisk ledelse handler grundlæggende om 
aktivitetsgrundlaget. Det kan forøges, det kan ju-
steres, eller det kan koncentreres. Netop nu står 
vi på en brændende platform, som i sjælden grad 
accentuerer behovet for strategisk ledelse. 

”Udsyn med indsigt 2022-2025” er skabt med 
ambitionen om at udvikle nye udbud og alterna-
tiver til det forsvundne.

Det strategiske afsæt for IBA har siden etableringen 
i 2014 som selvstændig organisation været inspire-
ret af en “Kirkegaardsk” tankegang - formuleret i 
det velkendte diktum:

“Den, der kun ser det nødvendige, han kan ikke  
bøje verden - og den der kun ser det mulige, han 
kan ikke bøje sig selv.”

Vi ved, at der hele tiden er eksterne udfordringer 
og krav, som ikke er til diskussion - akkrediteringer, 
rammekontrakter, evalueringer og økonomiske  
begrænsninger. 

Det ændrer dog ikke på, at muligheden for at udvik-
le det unikke og det særlige stadig er til stede. Og 
denne tankegang har sjældent været mere påkræ-
vet end nu. Det er filosofien bag den foreliggende 
strategi. 

Den peger langsigtet fremad, men den konfron-
terer også umiddelbare og akutte krav om hurtigt 
at tænke nyt - hvis ikke aktivitetsgrundlaget skal 
reduceres drastisk og hurtigt.
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IBA’S MISSION 
OG VISION
IBA UDBYDER PRAKSISNÆRE VIDERE- 
GÅENDE UDDANNELSER I VERDENSKLASSE
Udgangspunktet er en tæt kontakt til praksis, et 
globalt udsyn, en høj fagfaglighed og en pædago-
gik og didaktik, der sikrer fokus på  de studerende 
som aktive og selvforvaltende deltagere i egen ud-
dannelse og læreprocesser.

• Regionens mest attraktive udbyder af korte- 
og mellemlange videregående uddannelser  
til den private sektor.

• En ”hub” for udveksling af forskning,  
udvikling, innovation og uddannelse.

• En attraktiv samarbejdspartner for  
erhvervsliv og organisationer.

MISSION VISION
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Vision without action is  
merely a dream. Action  

without vision just passes 
 the time. Vision with action  

can change the world. 

Joel Arthur Barker, 1991
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IBA’S VIDENKREDSLØB
IBA’s væsentligste samfundsforpligtelse er via 
vores kompetente og engagerede undervisere at 
gennemføre, udvikle og tilpasse attraktive, anven-
delsesorienterede og praksisnære uddannelser 
samt relevant undervisning, som er fundamentet 
for livslang læring og kompetenceudvikling i sær-
ligt den private sektor. 

Arbejdsmarkedsparathed og virksomhedernes 
konkrete behov er i centrum, hvorfor der løbende 
udvikles og ansøges om nye uddannelser og vide-
reudvikles på de respektive videngrundlag. 

Arbejdet med videngrundlag er fundamentet 
for IBA’s virke. IBA har en forpligtelse til og en 
ambition om at være central aktør, hvad angår 
videnudvikling og -omsætning i videnkredsløbet 
mellem studerende, den praksisnære og anven-
delsesorienterede forskning og det omgivende 
samfund. 

PRODUKTION OG OMSÆTNING AF VIDEN
IBA bidrager til samfundets vækst og innovation i 
vores rolle som transmitter mellem uddannelse, 
forskning og erhvervsliv.

KERNEN
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TRIVSEL OG SCL
Vi vil øge trivsel og mindske fra-
fald. I arbejdet med trivsel indgår 
følgende parametre: Fysisk og 
socialt miljø, diversitet og mang-
foldighed samt handlekraft. 

Netop handlekraft er et centralt 
element i SCL. Fokus er på de 
studerende som aktive og selv-
forvaltende deltagere i egen 
uddannelse og læreprocesser. 
Omdrejningspunktet er læring 
frem for undervisning og lære-
processer frem for indhold. 

EMPLOYABILITY  
OG BESKÆFTIGELSE
På IBA integreres erhvervs-
samarbejde og praksisnær un-
dervisning, der understøtter, at 
de studerende får de relevante 
kompetencer, der efterspørges 
hos aftagerne. 

Uddannelsernes fag og projekter 
udvikles i tæt samarbejde med 
virksomheder. De studerende 
lærer at formidle deres kompe-
tencer til fremtidige arbejdsgi-
vere.

IBA I VERDEN
Vi gør det attraktivt for stude-
rende at have et globalt syn. IBA 
står for International Business 
Academy. 

Den internationale dimension 
er en naturlig og uomgængelig 
del af vores aktiviteter. Delta-
gelse i internationale netværk 
og ophold giver plads for invol-
vering af studerende, undervi-
sere og ledelse.

TVÆRGÅENDE SAMMENHÆNGE

10



BÆREDYGTIGHED
Vi har en kompleks og bredere 
forståelse af bæredygtigheds-
begrebet, der nuancerer det 
grønne, det økologiske samt de 
sociale og økonomiske aspekter. 

Med udgangspunkt i UNESCO 
Futures of Education er ambiti-
onen at skabe et mindset inden 
for bæredygtighed og sikre, at de 
studerende har kompetence til at 
tænke bæredygtighed ind i en gi-
ven kontekst med udgangspunkt 
i deres respektive fagfaglighed.

DIGITALISERING OG  
TEKNOLOGISK UDVIKLING 
IBA Nexttech, PB i Industriel 
3D-print, PB i IT-Arkitektur og 
AU Energiteknologi er første 
skridt på vejen i forhold til vores 
strategiske oprustning inden for 
digitalisering og teknologisk ud-
vikling. IBA vil tiltrække nye ud-
dannelser og skabe nye forløb 
inden for disse discipliner.

INNOVATION OG LÆRING
Der er brug for komplementæ-
re kompetencer og perspek-
tiver for at lykkes med værdi-
skabende innovation. Derfor 
er læring sammen på tværs af 
studerende, virksomheder og 
IBA afgørende. Vi skal lære de 
studerende at lære. Og vi skal 
lære sammen med dem for, at vi 
ikke bare kan udvikle nyt, men 
også implementere brugen af 
nye metoder, processer og pro-
dukter.

TVÆRGÅENDE FAGLIGE INDSATSER
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IBA’S STRATEGISKE  
INDSATSER

TRIVSEL OG SCL
Styrke de studerendes trivsel og 
læring gennem praksisnær under-
visning og stor opmærksomhed på 
det motiverende studiemiljø, så de 
studerendes studieintensitet øges. 
SCL udvikles og implementeres på 
alle uddannelser. 

REKRUTTERING OG  OPTAG
Tiltrækning og optag af motiverede 
studerende. Der vil bliver udviklet 
nye tilgange og etableret relevante 
samarbejder for at sikre det bedste 
match mellem studerende, uddan-
nelser og arbejdsmarked.

NYE RELEVANTE UDDANNELSER
Tiltrække og udbyde nye relevante 
uddannelser på alle niveauer i tæt 
samspil med områdets virksomhe-
der og behov.

SPYDSPIDSER/VIDENGRUNDLAG
IBA vil arbejde systematisk med 
grundlæggende og empiriske viden-
felter på tværs af uddannelsernes 
videngrundlag. Arbejdet vil danne 
grundlag for prioritering af forsk-
ningsindsatsen og den strategiske 
udvikling af uddannelsernes viden-
grundlag.

EKSTERNE VIDENSAMARBEJDER
Styrkelse af kendskabet til IBA som 
vidensamarbejds-partner for andre 
aktører i FoU-økosystemet. IBA vil 
i tæt samspil med det aftagende 
arbejdsmarked, øvrige uddannel-
ses- og videninstitutioner og det 
omgivende samfund skabe flere 
formaliserede samarbejder. 

INVOLVERING AF  
STUDERENDE  I FoU
Videreførelse og udvikling af ind-
satsen med de studerendes syste-
matiske møde med praksisviden, 
udviklingsviden og forskningsviden 
samt involvering i FoU. 

DIGITALISERING OG  
TEKNOLOGISKE INDSATSER
Videreudvikling af IBA’s Innovations-
center med tilførsel af nye teknologi-
er og kompetencer. Virksomhederne 
efterspørger STEM kompetencer 
inden for særligt automation, digita-
lisering, robotteknologi, additive ma-
nufacturing og grøn omstilling. 

STRATEGISKE  
PARTNERSKABER
Indgåelse af strategiske partner- 
skaber giver en unik indsigt i virk-
somhedernes behov og en mulighed 
for tilpasning, hurtig eksekvering og 
langsigtet planlægning i forhold til 
virksomhedstilpassede EVU-tilbud. 
Øget samarbejde med erhvervs-
fremmeaktører og klyngeorganisa-
tioner.

BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed indarbejdes som en 
kritisk ramme for hovedparten af 
IBA’s uddannelser. IBA skal optages 
i UNESCO Futures of Education.

UDDANNELSE

FORSKNING

PRAKSIS
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IBA’S STRATEGISKE 
HER-OG-NU-INDSATSER

MARKEDSFØRINGSØKONOM 
ONLINE
Opstart februar 2022. Sideløbende 
udvikles IBA onlineuddannelses- 
koncept, som pædagogisk og didak-
tisk er tilrettelagt med udgangspunkt 
i det respektive studentersegment 
og den teknologiske platform.

FINANSØKONOM ONLINE
Opstart september 2022. Etableres 
på baggrund af IBA onlineuddannel-
seskoncept. Sideløbende udvikles 
konceptet med et supplerende fokus 
på sikring  og forankring af de stu-
derendes samspil med praksis og 
forbindelse til IBA’s videnmiljø.

INTERNATIONAL ONLINE  
PROGRAMMES
Øget udbredelses- og rekrutte-
ringsindsats. Opbygning af part-
nerskaber. Eventuelt nye udbud i 
samarbejde med universiteter.

PROFESSIONSBACHELOR  
INDUSTRIEL 3D-PRINT
Planlægning, ansættelse, rekrutte-
ring af studerende og etablering af 
virksomheds- og vidensamarbejder. 
Strategisk tilgang til ekstern finan-
siering i samarbejde med Design-
skolen Kolding. 

AU BÆREDYGTIGHED
Deadline på prækvalifikationsan-
søgning 15. september 2022. AU 
Bæredygtighed er en ny akademi-
uddannelse, der udvikles og etab-
leres i samarbejde med EA Aarhus, 
CPH Business, Dansk Erhverv og 
Merkonomerne.

PROFESSIONSBACHELOR  
IT-ARKITEKTUR
Øget fokus på rekruttering af stude-
rende, ansættelse af viden-/under-
visningsressource og videreudvikling 
af  virksomhedssamarbejder. 

SAMARBEJDE MED  
COVENTRY UNIVERSITY
Udbygge samarbejdet med Coventry 
University i forhold til nye uddannel-
ser inden for IT, ledelse og HR.

REKRUTTERING OG  
STUDIEPRAKTIK
Styrket samspil med ungdoms- 
uddannelsesinstitutioner, herunder 
flere og bedre introaktiviteter. Der-
udover skal der afsøges nye mar-
keder for nye relevante segmenter. 

TRIVSEL OG SCL
Implementering af ny studieinten-
sitetsmodel med udgangspunkt i 
SCL og lærings- og undervisnings-
former. Modellen har en direkte 
referenceramme mellem kvantita-
tive og kvalitative målinger.

UNESCO FUTURES OF EDUCATION
Planlægning og afholdelse af tre 
workshops med udgangspunkt 
i UNESCO Futures of Educations 
handlekompetencer. Formålet er 
skabelse af fælles sprog og tilgang 
til bæredygtighed på tværs af IBA. 

ONLINE INDSATSER

NYE UDDANNELSER

STUDERENDE
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