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Det er Zealands vision at uddanne ambitiøse studerende,   

som vil og kan gøre en forskel i det sjællandske erhvervsliv. 
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Vores ambition

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi – er et synligt og attraktivt valg for unge uddannelsessøgende og for 
erhvervsaktive, der ønsker at videreuddanne sig.

Vi når ud til mange unge og erhvervsaktive med forskellige baggrunde og forudsætninger, som ønsker at få 
del i og bidrage til et godt studieliv. For mange uddannelsessøgende er Zealand det naturlige førstevalg, 
når de søger en videregående uddannelse med en praksis- og erhvervsrettet profil.

Vores opgave

Zealand uddanner vidende, teoretisk velfunderede og handlekraftige praktikere, der medvirker til bære-
dygtig drift og udvikling i erhvervsvirksomheder og organisationer i Region Sjælland. Vi arbejder med aktiv 
læring og udvikling af kompetencer, der kan bruges til vækst og bæredygtig udvikling i et foranderligt 
erhvervsliv – og det fra dag ét!

I løbet af studiet underbygger og udvikler vi sammen med de studerende forståelse af og kompetencer i at 
være en del af professionelle faglige fællesskaber på såvel uddannelsen som på arbejdsmarkedet.



Strategi 2022-2025

Måden vi gør det på

Uddannelse og kompetencer til fremtiden –
Læring, innovation, bæredygtighed og globalt udsyn

Zealands uddannelser tager udgangspunkt i de studerendes læring og trivsel. Vi inddrager de studerende 
i den pædagogiske og faglige udvikling, og vi skaber et miljø, der tilgodeser faglige fællesskaber og social 
sammenhæng.

Zealands uddannelser gør de studerende parate til at handle ud fra både en teoretisk-faglig tilgang  
samtidig med, at de kan tage ansvar for at gribe ting an på nye måder og på den måde skabe innovation 
indenfor deres fagligheder.

Zealands uddannelser tager bæredygtighed alvorligt og er fokuserede på grøn om stilling indenfor alle  
fagligheder, således at de studerende sættes i stand til at gå i spidsen for de nødvendige forandringer,  
som fremtiden fordrer. 

Zealands uddannelser har lokalt udgangspunkt og globalt  fokus. Vi uddanner til og i samarbejde med 
erhvervslivet i  Region Sjælland med teoretisk, fagligt og praktisk udgangspunkt i den verden, der omgiver 
og former os.

Viden der virker – Forskning, udvikling og partnerskaber

Alle Zealands uddannelser bygger på et grundlag af aktuel forskningsbaseret viden inden for de relevante 
fagfelter. Vi opsøger viden i dialog med virksomheder om praksis, konkrete behov og udviklingstendenser, 
og bringer det ind i uddannelserne. Det styrker innovations- og udviklingskraften – også i erhvervslivet.

Zealands fagmiljøer holder sig løbende ajour med den nye forskningsbaserede viden inden for deres fag-
områder, og de bidrager selv med praksisnær og løsningsorienteret forskning. Forskning på Zealand sker 
i tæt samarbejde med virksom heder, branche organisationer og andre viden- og uddannelsesinstitutioner. 
Processer og resultater inddrages i uddannelserne og gøres til en del af undervisningen, ligesom det  
formidles eksternt og gøres alment tilgængeligt.

Uddannelse til flere – på flere måder

Zealand bidrager til mulighederne for livslang læring med mulighed for efter- og videreuddannelse og  
målrettede tilbud om kompetenceudvikling – altid med afsæt i konkrete kompetencebehov. 

Zealand sikrer høj tilgængelighed til uddannelser og kompetenceudvikling gennem tydelig fysisk placering  
i Region Sjælland og stadig udvikling af digitale lærings- og arbejdsformer.

Oplevet tilgængelighed og relevans hos studerende, kursister og samarbejdspartnere er en styrende  
parameter for Zealands relation til det omgivende samfund.




