STRATEGI
2018-2022
Det er EASJ’s vision at uddanne ambitiøse studerende,
som vil og kan gøre en forskel i det sjællandske erhvervsliv.

INDHOLD
1. STRATEGISKE TEMAER

3

1.1
		
1.2
1.3

VELDREVNE OG RELEVANTE UDDANNELSER, ENGAGEREDE STUDERENDE
OG DEDIKERET UNDERVISNING
KOMPETENTE OG AMBITIØSE VIDENMILJØER
REGIONAL FORANKRING

3
3
3

2. EASJ’S MÅL OG STRATEGI PÅ UDVALGTE TVÆRGÅENDE OMRÅDER (niveau 2)

4

2.1 JOB OG KARRIERE
2.2 INNOVATION, ENTREPRENØRSKAB OG INTRAPRENØRSKAB
2.3 DIGITALISERING
2.4 INTERNATIONALISERING OG GLOBALT UDSYN

4
5
6
7

STRATEGI
2018-2022
Fundamentet for vores strategi er vores vision. Visionen skal angive en retning og en ambition for
EASJ’s arbejde. Det er EASJ’s vision at uddanne
ambitiøse studerende, som vil og kan gøre en forskel i det sjællandske erhvervsliv.
• Vi vil uddanne innovative og problemløsende
praktikere, der medvirker aktivt til udvikling og
vækst.
• Vi vil tilbyde målrettede uddannelser og faglig
udvikling til såvel unge uddannelsessøgende som
erhvervsaktive voksne.
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• Vi vil uddanne og danne reflekterende og professionelle praktikere, der med afsæt i et teoretisk
fundament og en solid praksisforståelse kan forstå og perspektivere udfordringer, træffe aktive
valg og løse opgaver i virksomhederne. EASJ’s
dimittender kan kombinere det nære med det
fjerne med en klar fornemmelse for den globale
konkurrences forskellige aspekter.
• Vi vil gøre ny faglig viden relevant og tilgængelig
for erhvervslivet og gennem samarbejde mellem
studerende, medarbejdere og virksomheder skabe konkrete innovative løsninger.

1. STRATEGISKE TEMAER

For at løfte vores regionale forpligtelse og indfri vores vision, arbejder vi på EASJ med tre overordnede
strategiske indsatsområder:

1.1 VELDREVNE OG RELEVANTE UDDAN
NELSER, ENGAGEREDE STUDERENDE OG
DEDIKERET UNDERVISNING

 EASJ fastholder og udbygger sit fokus på tre
faglige hovedområder:
• Det teknisk-naturvidenskabelige
• Det it-faglige
• Det merkantile
 EASJ kombinerer udvikling af de studerendes
faglige kompetencer med en styrkelse af deres
professionelle dannelse:
• Alle uddannelser har en aktiv tilgang til jobog karrierefokus.
• Alle uddannelser har en aktiv tilgang til faglig
digitalisering.
• Alle uddannelser har aktiv tilgang til innova
tion og entrepreneurship.
• Alle uddannelser har aktiv tilgang til globaliseringens betydning for relevante brancher og
erhvervsfunktioner.
 EASJ har et klart formuleret pædagogisk
grundlag, som
• skaber rammerne om de studerendes og underviseres ambitiøse mål i de enkelte uddannelser og som sikrer et højt læringsudbytte.
• udvikler fleksible leveranceformer og digitalisering i og af undervisningen.
• understøtter de studerendes evne til at målrette og prioritere faglige aktiviteter
• sikrer løbende udvikling og fastholdelse af
moderne og involverende studie- og læringsformer.

1.2 KOMPETENTE OG AMBITIØSE
VIDENMILJØER

 EASJ udvikler uddannelsernes videnkompe
tencer i de tværgående videnklynger. Viden
klyngerne danner rammen for udviklingen af
organisationens videngrundlag.
• Gennem tæt dialog med erhverv og virksomheder sikres en kvalificeret viden om behov og
udviklingstendenser.

• Forsknings- og udviklingsaktiviteter iværksættes som middel til at styrke kvalitet og
videngrundlag i uddannelserne og for at skabe konkrete nye løsninger i samarbejde med
erhverv og virksomheder.
• EASJ opsøger fagligt baseret samarbejde
med såvel virksomheder som andre uddannelses- og videninstitutioner. EASJ ønsker at
kvalificere sit praksisnære FoU-arbejde gennem konkrete samarbejder med universiteter
og andre forskningsinstitutioner.
 EASJ har et særligt udviklingsmæssigt fokus på
fire videnområder:
• Digitalisering og forretningsmæssig udvikling.
• Salg, handel, logistik og eksport.
• Automatisering, robot- og produktionsteknik.
• Fødevarer, biotek, miljø, klima og byggeri.

1.3 REGIONAL FORANKRING

 EASJ er tæt på de studerende og tæt på
erhvervslivet i Region Sjælland.
• EASJ skal være en nær, tilgængelig og attraktiv uddannelsesmulighed for unge uddannelsessøgende i Region Sjælland.
 EASJ skal opleves som en relevant og kompe
tent samarbejdspartner for virksomhedernes
behov for efter- og videreuddannelse. EASJ’s
uddannelser skal således være en synlig og
anerkendt valgmulighed for unge, der skal væl
ge uddannelser, og erhvervsaktive, der vil vide
reuddanne sig.
• Vi skal deltage i aktiviteter, der tydeliggør
de unges uddannelsesmuligheder og styrker
deres uddannelsesvalg. Det skal vi bl.a. gøre
i form af brobygningsaktiviteter i samarbejde
med ungdomsuddannelserne.
• Vi styrker samarbejdsfladen til det regionale erhvervsliv, organisationerne og øvrige
uddannelsesinstitutioner
• EASJ skal løbende udbygge sin synlighed og
sit brand gennem målrettet kommunikation
og netværksskabelse.
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2. EASJ’S MÅL OG STRATEGI
PÅ UDVALGTE TVÆRGÅENDE OMRÅDER (niveau 2)
Strategiens niveau 2 definerer og udfolder særlige
tværgående områder, som er afgørende for at kunne realisere strategien. En konkretisering findes i de
årlige strategiske handlingsplaner udarbejdet på de
enkelte afdelinger og i videnklyngerne. Strategien
og de årlige strategiske handlingsplaner spiller tæt
sammen med den strategiske rammekontrakt for
2018-21.

2.1 JOB OG KARRIERE
EASJ’s dimittender skal kunne indgå i professionelle
sammenhænge og bringe deres faglighed i spil med
henblik på, at kunne skabe relevante og kvalificerede løsninger i virksomhederne i samarbejde med
kolleger og eksterne samarbejdspartnere. På EASJ
skal denne evne fremmes ved at lægge vægt på
ejerskab og ansvar for opgaver og faglige valg, og
på kreativitet og innovation ift. faglighed og praktiske løsninger.
Disse krav til de studerende udfordrer EASJ’s måde
at tænke pædagogik og arbejdsformer på. Vi skal
styrke den udadvendte job- og karrierebevidsthed
hos alle medarbejdere og løbende udvikle undervisnings- og læringsformer, der udvikler og danner de
studerendes tankegang, så de får rum til at forme
og udvikle en stærk professionel motivation.
Indsatsen har tre fokusområder, som definerer studieforløbet:
 De rigtige studerende kommer godt og rigtigt
ind på EASJ.
 De studerende oplever studie- og arbejdsformer
på EASJ, som understøtter deres professionelle
dannelse.
 De studerende får gennem studiet en forståelse
for og aktiv tilgang til virksomheder og erhverv.
De rigtige studerende kommer godt og rigtigt ind
på EASJ
Vi vil gerne rekruttere studerende, der er motiverede for at engagere sig fagligt og socialt i studielivet
på EASJ. Vi synliggør derfor uddannelsernes relevans i forhold til virksomheder og erhverv, både i
kommunikationen med potentielle studerende samt
i vejledningen af de studerende. Vi har fokus på job
og karriere i vejledning, gennem samarbejde med
virksomhederne og via virksomhedspraktik.
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De studerende oplever studie- og arbejdsformer
på EASJ, som understøtter professionel dannelse
På EASJ arbejder vi løbende på at udvikle og praktisere arbejdsformer og studie- og læringsmodeller,
som fremmer en bevidsthed om job og karriere. Det
er afgørende, at det pædagogiske grundlag, som
en del af orienteringen mod professionel dannelse,
medvirker til at danne en arbejdsidentitet hos de
studerende.
Denne pædagogiske ambition udfordrer løbende de
faglige miljøers pædagogiske principper og evne til
at omsætte faglig viden til en professionel kontekst,
der opleves som relevant af de studerende og det
omgivende samfund.
De studerende får gennem studiet en forståelse for
og en aktiv tilgang til virksomheder og erhverv
I vores uddannelser danner vi de studerendes
arbejds
identitet, som gør dem til professionelle
praktikere, der med afsæt i et teoretisk fundament
og solid praksisforståelse kan indgå i og løse opgaver for virksomhederne. Arbejdsidentitet bidrager til
at skærpe et positivt og meningsfuldt studieforløb i
EASJ og styrker dermed fastholdelse, gennemførsel
og dimittendernes evne til at komme i job efter endt
uddannelse.
Livslang læring som en forudsætning for fortsat in
dividuel og virksomhedsrettet vækst
Med fokus på livslang personlig og faglig kompetenceudvikling sikrer vi, at vores arbejdsmarked
og vores aftagervirksomheder er gearet til at den
hastige samfundsudvikling. Med praksisnære og

fleksibelt tilrettelagte læringsforløb/efter- og videreuddannelser giver vi virksomheder og medarbejdere et solidt fundament for karriere og vækst såvel
lokalt som globalt.

2.2 INNOVATION, ENTREPRENØRSKAB OG
INTRAPRENØRSKAB
Alle medarbejdere og studerende, skal kunne bruge og forholde sig til nye teknologier, nye forretningsmodeller og nye arbejdsformer. Vi ser en øget
efter
spørgsel i erhvervslivet efter medarbejdere
der er teknologiparate, globalt orienterede og som
kan udvikle kreative løsninger på komplekse problemstillinger. Det fordrer en tankegang, der både
er nysgerrig og opmuntrende, men som også kan
spotte problemstillinger og tænke nye løsninger, og
som samtidig kan omsætte viden herom i konkrete
handlinger. Det kræver også en organisationskultur
som er risikovillig og hvor der er plads til at eksperi
mentere og fejle.
Gennem et fælles tværgående fokus, vil vi skærpe
og styrke vores arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen samt styrke en intra
prenant kultur blandt organisationens undervisere
og ledere. Derudover skal indsatsen også sætte fokus på øget synlighed og branding af vores arbejde
med innovation, entreprenørskab og intraprenørskab.

Innovation og entreprenørskab i de faglige miljøer
Vores undervisere skal gennem videndeling, uddannelse og praktisk erfaring have kendskab til de nyeste innovations- og udviklingsmetoder samt iværksættermulighederne indenfor og på tværs af deres
fagområder. De skal kende til den nyeste forskning
inden for entreprenørskabsundervisning og innovationspædagogik og kunne tilbyde studerende relevante muligheder for at udvikle og realisere deres
idéer i praksis. Underviserne skal også kunne agere
som videnmedarbejdere, der kan spotte, undersøge og formidle behov for ny viden og nye løsninger
i virksomhederne og kunne inddrage studerende i
relevant udviklingsarbejde.
Samtidig skal rammerne for en eksperimenterende
og nytænkende kultur være til stede. Der skal være
faciliteter hvor man kan eksperimentere og teste
ideer i form af studenterinkubatorer, FabLabs, labo
ratorier, eksperimentarier og prototyping spaces.
Og endelig skal eksterne netværk og virksomheder
med forstand på innovation inviteres ind til aktiv
medvirken og videndeling.

Vi er allerede godt på vej med videndeling, kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af uddannelser. Men også i form af eksternt samarbejde med
relevante og nytænkende samarbejdspartnere, med
hvem vi indgår i et innovativt ”økosystem”.
Innovation og entreprenørskab for de studerende
Vi vil sætte fokus på at fremme de studerendes
entreprenante tankegang i mødet med innovationsog entreprenørskabsundervisning, og samtidig give
mulighed for at de kan afprøve egne idéer i praksis.
Vi vil lave camps, iværksætterpraktik, inkubation og
konkurrencer og inddrage de studerende i FoU-projekter. De studerende skal styrkes i deres tro på
egne evner, evnen til at samarbejde og en bred
omverdensforståelse. De studerende skal gennem

deres studietid introduceres til kreative processer,
de nyeste innovationsprocesser, designtænkning,
forretningsmodellering og præsentationsteknikker
og de skal gives mulighed for omsætte deres idéer
til konkret handling – både i samarbejde med virksomheder og som iværksættere.
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2.3 DIGITALISERING
Digitalisering og ny teknologi udgør en væsentlig
drivkraft for produktivitet og vækst. Digitalisering
giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber
samtidig grobund for nye forretningsmodeller, inno
vation og nye produkter. Som leverandør af arbejdskraft til erhvervslivet og som videninstitution
og samarbejdspartner til regionens virksomheder,
arbejder vi med digitaliseringens udfordringer og
konsekvenser på en række områder:
 Vi vil digitalisere vores kerneydelse, nemlig uddannelse til job, i både didaktisk og faglig forstand.
 Vi vil klæde vores studerende på, så de kan begå
sig på et digitaliseret arbejdsmarked.
 Og vi vil digitalisere på områder hvor der er stort
effektiviseringspotentiale.
Digitaliseringsstrategien på EASJ er bygget op om
fire overordnede målsætninger for uddannelse,
studie- og arbejdsmiljø og forskning og udvikling
(FoU). Med digitaliseringsstrategien sætter EASJ en
række ambitiøse mål som vil sikre, at erhvervsakademiet følger den digitale udvikling.
Digitalisering af uddannelsesområdet
EASJ vil skabe digitale faciliteter og kompetencer,
der gør det muligt at digitalisere uddannelserne i
både didaktisk og faglig forstand. I EASJ uddanner
og danner vi vores studerende til et digitaliseret
arbejdsmarked. Vores uddannelser skal hele tiden
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være opdaterede og relevante og derfor tilpasser
vi løbende viden, færdigheder og kompetencer,
således at vores uddannelser møder morgendagens
krav om tværfaglighed, samarbejde, innovation,
kreativ problemløsning og data-etik.
Det digitale studie- og arbejdsmiljø:
EASJ vil tilbyde et digitalt studie- og arbejdsmiljø, der tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende og medarbejdere. Erhvervsakademiet vil
blive mødt med stadigt større forventninger til de
digitale løsninger, og de forventninger skal vi kunne hono
rere. Det digitale studie- og arbejdsmiljø
vil i stigende grad være en konkurrenceparameter.
Vi skal derfor sikre, at vi har den fornødne digitale
infrastruktur til at sikre studerende og undervisere
en velfungerende hverdag.
Digitalisering af forsknings- og udviklingsområdet
(FoU)
EASJ skal skabe rammerne for digitale faciliteter
og kompetencer for derigennem at fastholde og
udbygge sin position som en kvalitetsorienteret
videnpartner, som leverer relevant praksisorienteret
og løsningsorienteret viden inden for akademiets
fagområder. Der skal derfor løbende igangsættes
forsknings og udviklingsprojekter, således at de
nyeste digitale udviklingselementer fra arbejdsmarkedet bliver inddraget i EASJ’s undervisning. Og der
skal skabes rum for afprøvning af nye pædagogiske
metoder, så udviklingskulturen nyder fremme.

2.4 INTERNATIONALISERING OG GLOBALT
UDSYN
Det globale arbejdsmarked er under hastig udvikling og dansk erhvervsliv er en integreret del af
dette marked. De nye verdensmål, nye verdensmarkedskonstellationer og nye eksportinitiativer er
også i Region Sjælland en væsentlig del af vækststrategien. EASJ’s dimittender skal med et innovativt og internationalt mind-set medvirke til at løfte
globaliseringens udfordringer og muligheder for
virksomhederne.
En grundlæggende forudsætning for dette er, at
EASJ har uddannelser af høj kvalitet og relevans,
som efterspørges af arbejdsmarkedet. Og det kræver at alle EASJ’s studerende og ansatte kan agere
med globalt udsyn og med mod på at løse opgaver
af international karakter.

EASJ vil understøtte udviklingen af de studerendes
globale udsyn ved at
 skabe de bedste rammer for studie- og praktik
ophold i udlandet og sikre at samspillet med
internationale studerende giver merværdi under
uddannelsen og bedre muligheder for efterfølgende beskæftigelse i regionens virksomheder.
 styrke det faglige samarbejde med internatio
nale partnere med det formål at sikre kvaliteten
af EASJ-uddannelserne i en international kontekst og især fremme underviserudveksling og
praktik for undervisere.

 tiltrække og fastholde dygtige internationale
studerende til uddannelser og brancher, hvor der
er behov for kvalificeret arbejdskraft.
 være i dialog med erhvervslivet, brancheforeninger og vækstfora om behov for arbejdskraft i
regionen og indgå i matchmaking-aktiviteter for
at støtte det konkrete jobmatch mellem danske
og internationale studerende og virksomhederne.
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