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Bilag 1: Udtalelse fra UC Syd

Fra: Jens Juulsgaard Larsen (JJLA) <jjla@ucsyd.dk>
Sendt: 9. oktober 2018 13:55
Til: Henrik Kjær Christensen <HKC@iba.dk>; Niels Egelund <NEG@iba.dk>
Cc: Birthe Friis Mortensen (BFMO) <bfmo@ucsyd.dk>; Jytte Rosenberg (JROS) <jros@ucsyd.dk>
Emne: Høringssvar
Til Erhvervsakademi Kolding (IBA)
Høringssvar fra UC SYD vedrørende Erhvervsakademi Koldings ansøgning om nyt udbud af Diplomuddannelse i
Ledelse.
UC SYD har drøftet ansøgningen. Vi vurderer at tildelingen af et nyt udbud af Diplomuddannelsen i Ledelse til
Erhvervsakademi Kolding fint vil kunne lade sig gøre uden at det i væsentlig grad forstyrrer hverken UC SYDs udbud
af samme uddannelse eller det naturlige samarbejde der allerede eksisterer mellem Erhvervsakademi Kolding og UC
SYD.
UC SYD har derfor ingen indvendinger mod Erhvervsakademi Koldings ansøgning om nyt udbud af
Diplomuddannelsen i Ledelse
Venlig hilsen
Jens Juulsgaard Larsen
Videreuddannelseschef, MBU
UC SYD
Forskning – Innovation – Videreuddannelse
Videreuddannelsen
7266 5212 | jjla@ucsyd.dk
Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev
ucsyd.dk

Formand for Levende Musik i Skolen

1

2

Bilag 2: Støtteerklæringer fra virksomheder

Fra: Lone Willumsen
Sendt: 21. januar 2019 10:50
Til: Kim Bo Skøtt
Emne: statement
Hos Blue Water Shipping A/S bruger vi akademiernes udbud af AU i Ledelse. Dette har været og er et godt
forløb, hvor nye ledere får nyttige værktøjer til ledelse. For videreudvikling af vores ledere har vi behov for
et lokalt forankret tilbud af Diplomuddannelsen i Ledelse målrettet den private sektor. Vi anser det for
væsentligt, at underviserne har viden om og erfaring med at være leder i det private. Ledelse og lederskab
bliver mere og mere vigtig i vores virksomhed, og derfor har vi et stigende behov for uddannelse af vores
ledere. Vi stiller større krav til lederne, og dermed er det vigtigt, at vi kan klæde lederne på til de øgede
krav.
Best regards
Blue Water Shipping

Lone Willumsen
Global HR Business Development Manager
Esbjerg
Tel. dir
Mobile:
E-mail
Web

+45 7913 4292
+4553365109
lowi@bws.dk
www.bws.net
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Bilag 2: Støtteerklæringer fra virksomheder

Fra: Jan Mølgaard Nystrup - DSV
Sendt: 31. august 2018 12:19
Til: Lone Hermann Andreassen
Emne: Ref ifht. IBA
Hej Lone
Hermed min ”anbefaling”
Sig til, hvis du har kommentarer.
____________________________________________________________________________________
Vi har, i DSV gennem de seneste 3 år, haft et tæt, potent og udbytterigt samarbejde med IBA i forbindelse
med Akademilederuddannelsen for vores første niveau af mellemledere.
Vi har været enorm glade for samarbejdet, som desuden har givet et stort udbytte for vores deltagende
leder, og dermed DSV som koncern.
Baseret på de erfaringer, herunder de hos IBA, undervisende, administrerende og ledelsesmæssige
kræfter, vil jeg opfordre til, at Erhvervsakademi Kolding, tildeles udbudsretten til Diplomforløbet.
____________________________________________________________________________________

Med venlig hilsen, / Best regards,
Jan Mølgaard Nystrup
HR Business Partner

DSV Road A/S
Hovedgaden 630
DK-2640 Hedehusene
+45 43 20 37 90 Direct Tel.
+45 42171777 Mobile
DKJMNY

Invoice ref

jan.m.nystrup@dk.dsv.com

DSV Standard Terms and Conditions
All services are rendered according to the DSV Standard Terms and Conditions and the General Conditions of the Nordic Association of
Freight Forwarders - NSAB2015. In case of contradictions between the DSV Standard Terms and Conditions and the NSAB2015, the
NSAB2015 shall prevail. Your legal position is materially altered due to DSV’s limited liability in case of loss of, damage to or delay of your
cargo. DSV will furthermore obtain the right of lien over your cargo and all claims against DSV are time-barred after 1 year. We recommend
that you review the full text of the DSV Standard Terms and Conditions and the NSAB2015 prior to DSV’s pick-up of your cargo NSAB2015 – DSV Standard Terms & Conditions.
Orders undertaken as carrier of overseas carriage are subject to conditions stipulated in the DSV Ocean Transport Bill of Lading/Sea
Waybill. Your legal position is materially altered due to DSV's limited liability in case of loss of, damage to or delay of your cargo. DSV will
furthermore obtain the right of lien over your cargo and all claims against DSV are time-barred after 9 months. We recommend that you
review the full version of the DSV Ocean Bill of Lading before DSV's pick-up of your cargo - DSV Ocean Transport B/L
Orders undertaken as carrier of carriage by air are subject to conditions stipulated in DSV's House Air waybill. Your legal position is
materially altered due to DSV's limited liability in case of loss of, damage to or delay of your cargo. All claims against DSV are time-barred
after 2 years. We recommend that you review the full version of the DSV House Air waybill prior to DSV's pick-up of your cargo DSV House Air Waybill
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In case of discrepancy between the DSV Standard Terms and Conditions and the terms stipulated in the DSV Ocean Transport B/L or the
DSV House Air Waybill, the terms of the DSV Ocean Transport B/L or the DSV House Air Waybill shall prevail.

Bilag 2: Støtteerklæringer fra virksomheder

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S, Esbjerg ser et stigende behov for lederuddannelse på
diplomniveau. Vi har ca. 45 ledere i vores organisation som vi løbende ønsker at videreuddanne. Derfor
søger vi mulighed for kompetenceudvikling af vores ledere i det officielle uddannelsessystemet med ECTSgivende videreuddannelse.
Det er en forudsætning, at uddannelsen er målrettet den private sektor, hvor de studerende møder
undervisere med relevante kompetencer og erhvervserfaringer samt mulighed for netværks dannelse med
ledere fra det private erhvervsliv.
Vi støtter derfor IBAs ansøgning om udbudsretten til Diplomuddannelsen i ledelse i vort område.
Jeg står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovennævnte, såfremt det måtte ønskes.
Best regards,

Mette Vistisen

Global HR Director
Direct: +4576118290
Mobile: +4525428124
E-mail: MVI@viking-life.com
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
Sædding Ringvej 13
6710 Esbjerg V • Denmark
Tel.: +45 76 11 81 00
Fax: +45 76 11 81 01
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Bilag 3: Støtteerklæring samarbejdspartner

Fra: Danni Baltzer Vinding
Sendt: 18. januar 2019 14:08
Til: Erik Gamrath
Emne: Diplomuddannelser til den private sektor
Hej Erik
Vi har igennem det de seneste 2 år oplevet en stigende interesse og efterspørgsel efter lederuddannelser
med et kompetent og brancherelateret fagligt niveau fra vores kunder i installationsbranchen. Niveauet
man efterspørger vurderer jeg ligger på højde med diplomuddannelsen, som jeg selv har gennemført ude
ved jer. Essensen i at man ønsker undervisere, der har en indsigt i hvordan hverdagen fungere i det private
er for at mindske ”transfer” imellem undervisning og praktisk brug i deres hverdag. Ofte oplever man at
undervisningen enten bliver meget neutral eller med en overvægt baseret på eksempler fra det offentlige.
Denne problemstilling kan jeg selv nikke genkendende til fra min egen diplomuddannelse, hvor der var stor
forskel på om underviseren kom fra IBA eller UC syd. Underviseren fra IBA havde en lagt større evne til at
koble teori til situationer i en privat virksomhed, hvor han via eksempler kunne får skabt den rette
meningsdannelse ved os studerende. I en tidsalder, hvor tiden er knap og kostbar, er det derfor alfa og
omega at man kommer hjem fra en videreuddannelse og kan implementerer det i sit arbejde fra første dag.
I forbindelse med vores samarbejde på akademiuddannelserne for at hæve niveauet på de
erhvervsuddannede, har vi fået indsigt i at virksomhederne er meget interesseret i at sende deres
medarbejdere på uddannelser, der indgår i ECTS systemet, for at sikre sig et ensartet fagligt niveau og
mulighed for at kunne synliggøre deres kompetencer både lokalt og globalt. Derfor mener vi, at der er et
behov for at tilbyde samme løsning til mellemledere og ledere blot på et kompetencemæssigt højere
niveau.
Med venlig hilsen / Kind regards,

Danni Baltzer Vinding
Manager - Solar School
Phone Direct +45 7652 7208
Mobile
+4540224813
E-mail
dbv@solar.dk
Internet
www.solar.dk

Solar Danmark A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Phone
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Bilag 3: Støtteerklæring samarbejdspartner

Vedr. Diplomuddannelsen ved IBA i Kolding

Det er vores oplevelse, at der i det private erhvervsliv er en stigende interesse for diplomuddannelsen i Ledelse.

København
den 28. august 2018

Det er derfor vigtigt at der er skoler, der matcher dette behov, og har det
nødvendige fokus og erfaring i at samarbejde med private virksomheder.
På baggrund af mange års samarbejde med IBA, er det vores klare overbevisning, at IBA gennem deres samarbejde med mange private virksomheder, har et godt kendskab til markedet og derfor vil være i stand til at
møde markedets behov.
Vi vil på den baggrund give IBA de bedste anbefalinger i forhold til fremadrettet at kunne udbyde Diplomuddannelsen i ledelse.
Med venlig hilsen
Birgit Tygesen
Programchef
Ledernes KompetenceCenter

Ledernes
KompetenceCenter
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon 3283 3610
Telefax 3283 3284
kursus@lederne.dk
www.lederkompetence.dk
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Bilag 4: Sammendrag af interview med studerende

Interview DL - samlet
Hvilke overvejelser havde du inden din tilmelding til DL?
De studerende nævner alle, at de deltager i uddannelsen fordi de gerne vil blive bedre til ledelse
og bygge videre på deres uddannelse. Ud over det, så er den studerende fra Jyske Bank blevet
anbefalet uddannelsen hos IBA af sin HR afdeling og en anden nævner praktikken i, at Kolding
ligger tæt på, hvor han bor.

Hvad betyder det for dig, at det hold du deltager på er målrettet ledere i det private erhvervsliv?
Alle på nær én fortæller, at det har stor betydning. En siger endda ”Det var derfor jeg valgte den”.
Det er især det brede perspektiv på ledelse som sparring med ledere fra mange forskellige
virksomheder giver, der gør det positivt for de studerende og flere nævner også at det er en stor
fordel, at det er et åbent hold fremfor et virksomhedshold. Det er interessant at også de to
studerende, som kommer fra offentlige virksomheder fremhæver det positive ved et hold rettet
mod det private erhvervsliv.

Hvordan oplever du relevansen af uddannelsen i forhold til din praksis?
Alle er enige om, at relevansen af uddannelsen er stor. Alle nævner at de kan bruge uddannelsen
direkte i deres praksis.
Hvordan oplever du din læring af uddannelsen?
Undervisningen får under dette spørgsmål meget god feedback.
• God sammenhæng i undervisningen
• Meget inspirerende
• Gode undervisere
• Højt niveau
• Underviserne har erfaring både fagligt og undervisningsmæssigt
• Gode diskussioner i grupper og plenum
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