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Indiedning

Mission og vision

Cphbusiness er Danmarks storste erhvervsakademi med danske og internationale videregaen-
de uddannelser pa akademi-, bachelor- og diplomniveau inden for:

• Salg og markedsf0ring
0	Service og oplevelse
«	0konomi og finans
«	It og multimedie
®	Innovation og entreprenorskab
»	Ledelse og kommunikation
9	Laboratorie og miljo.

Uddannelserne retter sig mod primaert den private sektor og sigter pa save! virksomheders
rekruttering af nye medarbejdere som pa efter- og videreuddannelse af nuvasrende medarbej-
dere. I sammenhaeng med uddannelserne og de erhverv, som de henvender sig til, gennemfo-
res der praksisbaseret forskning og udvlkling med et klart erhvervsmeessigt sigte.

Inden for dette felt er det Cphbusiness' vision at vasre det foretrukne valg blandt virksomheder
og kommende studerende, videnspartnere og ovrige interessenter i ind- og udland.

Strategi 2020 - G0r viden til vaerdi

I starten af 2014 vedtog bestyrelsen for Cphbusiness strategien G0r viden til vaerdi, som set¬
ter pejlemaerkerne for institutionens udvlkling frem til 2020.

G0r viden til vasrdi afspejler erhvervsakademlernes samlede polltlske ledelsesgrundlag, som
det forela ved arssklftet, fra Finanslov 2014 over de nationale strategier for innovation og in-
ternationalisering samt lovgrundlaget for institutionsakkrediterlng til anbefallngerne fra pro-
duktivitetskommislonen.

Siden er ledelsesgrundlaget blevet tilf0jet anbefallngerne i den f0rste delrapport fra kvalitets-
udvalget, anbefalinger fra Radet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser
samt forslag til Finanslov 2015.

G0r viden til vserdi afspejler dette ledelsesgrundlag og bygger pa f0lgende syv n0glevasrdier:

1.	Fra optagelse til beskaeftigelse	- vderdien af at uddanne dem, der er brug for
2.	De rette studerende ^	- vserdien i at g0re det, man brsender for
3.	Innovative pa alle omrader	- vaerdien af at fS en god ide
4.	Internationale pa alle omrader	- vserdien i at se lasngere end Valby bakke
5.	Integreret laeringsmiljo	- vaerdien af at udvikle sig
6.	Ambassad0rer og loyalltet	- vaerdien af, at andre taler godt cm os
7.	Kvalitet	- vaerdien af godt hSndvaerk

G0r viden til vasrdi kan downloades fra www.CDhbusiness.dk
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Udviklingskontrakt 2015-2017

Sammenholdt med ledelsesgrundlaget indgar ministerens oplasg til de videregaende uddannel-
sesinstitutioners udviklingskontrakter for arene 2015-2017 i en klar kontekst, og for Cphbusi-
ness vil den kommende udviklingskontrakt bade styrke strategiens fokus og accelerere udvalg-
te strategiske tiltag,

I det fdlgende beskriver vi kort den strategiske tilgang til hvert af de pligtige mil:

1.	Bedre kvalitet i uddannelserne
2.	St0rre relevans og 0get gennemsigtighed
3.	Bedre sammenhasng og samarbejde
4.	Internationalisehng
5.	0get social mobilitet - flere talenter i spil

samt til f0lgende selvvalgte mal:

a.	0get motivation og studieindsats
b.	0get digitalisering i lasringsnnilj0et
c.	Praksisbaseret forskning og udvikling
d.	Styrket indsats for efter- og videreuddannelse

Under hvert mal er anf0rt de indikatorer, som kan dokumentere fremdriften, og der er for hver
indikator sat milepaele ud fra en baseline 2013, hvor det er muligt.

Indikatorer, som er masrket (S), indgar i hele sektorens udviklingskontrakter.

Desuden er der under hvert mal anf0rt de vaesentligste strategiske tiltag, som skal sikre denne
fremdrift.

Uddannelses- og forskningsminister

K0benhavn, den 8. januar 2015

Bestyrelsesformand
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Pligtigt mal

1. Bedre kvalitet i uddannelserne

Med fuldtidsuddannelserne henvender Cphbusiness sig til de unge, som har forudsaetningerne og motiva-
tionen for at yde en h0j studieindsats og derved gennemf0re uddannelsen til tiden med det bedst mulige
resultat. Det fordrer, at Cphbusiness koncentrerer sig om de studerende og sikrer en h0j grad af motiva¬
tion og arbejdsglaede hos save! studerende som medarbejdere i lceringsmilj0et. Cphbusiness ser instituti-
onens laeringsmilj0 som et faelles arbejdsmilj0 for studerende og medarbejdere, hvor arbejdsfeellesskabet
er de uddannelser, som er institutionens kerneopgave.

Indikator Baseline 2015 2016 2017

Studerende 2013 Mdl Resultat MSI Resultat Mil Resultat
1.1 (S)

Gennemf0rsel
EAK

PBA

70

79

72

80

75

80

75

80

1.2 (S)
Studieglaede

Fuldtidsuddannelser 64 66 68 70

Udbytte
Fuldtidsuddannelser 66 67 68 70

Loyalltet
Fuldtidsuddannelser 74 75 77 80

1.3 Arbejdsglaede

Loyalltet
Medarbejdere

69

76

72

78
Ingen

unders0gelse

75

80

EAK = erhvervsakademiuddannelser, PBA = professionsbacheloruddannelser

1.1	Data treekkes fra UNI-C's databank og mSler andelen af en Srgang, der fuldforer uddannelsen.
1.2	Hovedtal fra de Srlige undersogelser af de fuldtidsstuderendes oplevelse af uddannelsen. Undersogelsen gennem-
fores efter et faslles sektorkoncept i samarbejde med analysefirmaet Ennova og de ovrige erhvervsakadernier. Der
anvendes en skala fra 0-100, hvor 60 er over middel og 70 vurderes som hoj. Undersogelsen om fatter alle fuldtidsud-
dannelser, og der forudsasttes en svarprocent pS mindst 70.
1.3	Hovedtal fra medarbejdertrivselsundersogelse, der gennemfores hvert 2. 3r i samarbejde med analysefirmaet
Ennova og flere af de pvrige erbvervsakademier. Der anvendes en skala fra 0-100, hvor over 70 vurderes som god
arbejdsglaede. Der forudsasttes en svarprocent pS mindst 80.

Strategiske tiltag

Udvikling af nye optags- og studiestartsforl0b, som fremmer, at de studerende gennemf0rer ud¬
dannelsen.

Udvikling af laeringsmilj0er, som fremmer de studerendes motivation, arbejdsglaede og studieind¬
sats.

Udvikling af uddannelsesmodeller og teambaserede arbejdsformer, som fremmer de studerendes
helhedsorientering og undervisernes motivation og arbejdsglaede.

Udvikling af et talentprogram, som kan spotte og udvlkle studerende med saerlige forudsaetnin-
ger.
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Pligtigt mil

2. Storre relevans og oget gennemsigtighed

Cphbusiness' fuldtidsuddannelser skal f0re til relevant beskaeftlgelse eller videreuddannelse. Det fordrer,
at Cphbusiness til stadlghed f0lger aftagernes behov og oplevelse af kvallteten af studerende og dlmlt-
tender fra Cphbusiness.

Indikator Baseline 2015 2016 2017
Dimittender 2013 M3I Resultat MSI Resultat nai Resultat

2.1
(S) I beskaeftigelse

eller videreuddan¬
nelse (%)

EAK:
Beskaeftigelse
Videreuddannelse

I alt

Ledighed

38
48

86

4

45
45

90

8

50
40

90

5

50
40

90

5

PBA:
Beskasftigelse
Videreuddannelse

54
25

65
20

75
15

80
10

I alt 79 85 90 90

Ledighed 8 12 8 8

Virksomheder

2.2 Tilfredshed med
praktik- og pro-
jektforl0b (%)

Fuldtidsuddannelser 96 98 98 98

2.1.	Data om 'beskseftigelse' og 'videreuddannelse' er seneste tat for aktuet beskasftigelse og videreuddannelse pS
www.ufm.dk mSlt 4-19 mSneder efter endt uddannelse. 12015 opgores beskseftigelse og videreuddannelse for dimit-
tender i 2013.
Data om 'ledighed' er seneste ta! for aktuel iedighed 4.-7. kvartal efter endt uddannelse dvs. i 2015, vil det vasre le-
digheden for studerende, der dimitterede i studieSret 2013 (1. oktober 2012 til 30. September 2013), der mSles i 4. til
7. kvartal efter dimission. Kandidaternes ledighed mSles sSledes fra 1. oktober 2013 til 1. juli 2015. Da ledigheden
genereit er stigende fra 2012 til 2013 er mSltallet i 2015 h0jere end baseline 2013.

2.2.	Trsek fra Cphbusiness' CRM-system p3 praktikpiadsundersogeiser biandt virksomheder. Indikatoren mSles i pet. af
virksomheder, der svarer, at de er tilfredse eller meget tiifredse.

Strategiske tiltag

Udvlkllng af samsplllet med de enkelte erhverv gennem dialog med aftagere, uddannelsesudvalg

og samarbejdet med arbejdsmarkedets organlsatloner.

Udvlkllng af de obllgatorlske praktlkforlab og forlob for afgangs- og bachelorprojekter I tagt dialog
med de enkelte erhverv.

Involverlng af praktlk og afgangsprojekter I Cphbusiness' prakslsbaserede forsknlng og udvlkllng
med slgte pa at styrke nyttevaerdlen for vlrksomhederne.

Udvlkle og tydellggore dlplomprogrammet for egne EAK-studerende og dlmlttender som et alter-
natlv til videreuddannelse efter endt erhvervsakademluddannelse sldel0bende med jobbet
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Pllgtigt mal

3. Bedre sammenhaeng og samarbejde

Cphbusiness' professionsbacheloruddannelser retter sig mod job, men der skal ogsa vaere mulighed for at
gennemf0re en kandidatoverbygning. Det fordrer, at der er adgangsveje til relevante universitetsuddan-
nelser i ind- og udland. Desuden fordrer udviklingen af uddannelsernes vidensgrundlag, at universiteter
ogsa er videnspartnere.

Mal om samarbejde i 0vrigt skal ses 1 taet kobling til det selvvalgte mil c. praksisbaseret forskning og
udvlkling.

Indikator Baseline 2015 2016 2017
2013 Mdl Resultat M3I Resultat Mdl Resultat

3.1 (S) Professionsbacheloruddannelser med
direkte adgang til kandidatuddannelse

2/7 2/7 5/7 6/7

Strategiske tiltag

Pa hvert af de syv programomrader 0nskes der partnerskaber med et eller flere relevante univer¬

siteter i ind- og udland, som sigter pa bedre adgang til kandidatoverbygninger for Cphbusiness'
professionsbachelorer.
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Pligtigt mal

4. Internationalisering

Cphbusiness har som videregaende institution en staerk international dimension, som ska! sikre ©get ind-
sigt gennem globalt udsyn hos savel studerende som medarbejdere. Det fordrer en stadig st0rre integra¬
tion mellem danske og Internationale aktiviteter og et 0get fokus pa isaer den udgaende mobilitet.

Indikator Baseline 2015 2016 2017

2013 M3I Resultat M3I Resultat M3I Resultat
4.1(S)

Udgaende mobilitet
(%)

Studerende 17 25 30 35

4.2

Undervisere 6 8 10 12

4.1	Data fra Danmarks statistik angiver andelen af dimittender, der i Ipbet af deres studietid har vaeret pS udlandsop-
hold af mindst 2 ugers varighed, og omfatter bSde danske og udentandske studerende. Opgerelsesmetoden er sendret
i.f.t tidligere udviklingskontrakt.

4.2	Opgorelsen angiver andel af undervisere, der er pS udlandsophold af mindst 3 dages varighed.

Strategiske tiltag

Integration af danske og Internationale uddannelsesforlob, saledes at alle danske studerende far

udbytte af samsplllet med udenlandske studerende, gaesteundervlsere og 0vrige Internationale
aktiviteter.

0get udgaende mobilitet for studerende gennem studie- og praktlkforl0b 1 udlandet, der indgar
som en integreret det af uddannelsen.

0get udgaende mobilitet for undervisere gennem udveksling med Internationale partnere samt
studie- og praktikophold 1 udlandet.
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Pligtigt mal

5. 0get social mobilitet - flere talenter i spil

Cphbusiness 0nsker at fremme den sociale mobilitet i Region Hovedstaden ved at fastholde stadig flere
unge, som kommer fra uddannelsesfremmede familier.

Cphbusiness optager en relativ stor andel af unge, hvis foreeldre har grundskole eller EUD som h0jeste
uddannelsesniveau. Det unders0ges i den arlige survey for nyoptagne studerende pa Cphbusiness, hvor
10 % svarer, at deres foraeldre ingen uddannelse har og 17 % svarer, at de kommer fra hjem, hvor for-
aeldrenes h0jeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse. Overordnet viser ministeriets unders0-
gelse af Social mobilitet - sammenhasnge mellem studerende og foraaldres uddannelsesniveau, at frafal-
det er h0jere blandt disse studerende.

Det er endvidere Cphbusiness mal at gore en indsats for at fa flere erhvervsuddannede pa en viderega-
ende uddannelse, hvor det isaer er pa deltidsomradet, at der vurderes at vaere et stort potentiale.

Indikator Baseline 2015 2016 2017

2013 M3I Resultat MSI Resultat MSI Resultat
5.1 Kortlasgning af monsterbry-

deres uddannelsesforl0b
Kortlasg¬
ning

5.2 Strategi for fastholdelsesini¬
tiativer i forhold til m0nster-
brydere

Strategi
udarbej-
des

5.3 Antal studerende med EUD-
baggrund pa deltidsuddan-
nelsesomradet

861 1000 1200 1400

5.1 og 5.2 Kortlasgnlng af monsterbryderes uddannelsesforlpb gennemfores i 2015, og danner grundlag for udarbej-
deise af strategi for fastholdelsesinitiativer for monsterbrydere.

5.3 Data registreret i forbindelse med optag.

Strategiske tiltag

Synliggorelse af Cphbusiness' identitet som erhvervsakademi i samarbejde med de 0vrige er-

hvervsakademier. Indsatsen retter sig dels mod ungdomsuddannelsesinstitutioner, dels mod re-
gionens erhvervsliv.

Kortlaegning af m0nsterbryderes uddannelsesforl0b pa Cphbusiness

Indsatser rettet mod fastholdelse af unge fra uddannelsesfremmede hjem
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Selvvalgt mal

a. 0get motivation og studieindsats

Cphbusiness ser de studerende som den st0rste ressource i laeringsprocessen og vil fremme, at de stude-
rende yder deres bedste. Det fordrer nye veje i laeringens tilrettelasggelse og tilgangen til de studerendes
og undervisernes arbejdsfasllesskab.

Unders0gelser peger pa, at de studerendes studieindsats ikke svarer til at vaere fuldtidsstuderende. Cph¬
business vil kortlaegge dette og om n0dvendigt ivaerksaette initiativer, sa fuld studieintensitet kan opnas.

Indikator Base¬ 2015 2016 2017
line
2013 Mdl Resultat Mdl Resultat MSI Resul¬

tat
a.l Gennemsnitlig studieintensitet

(timer/uge)
30 35 38 40

a.2 Studerende i Fuldtidsuddannel¬ 25 28 30 35
segmentet
'ambassad0-

ser
39 40 42 45

rer' (%) Deltidsuddannel-
ser

a.l Baseline er beregnet gennemsnitstal pr. uge p.b.a., hvad de studerende selv angiver i de Srlige Ennova-
underspgelser, hvor de bliver bedt om at angive et timeinterval.

a.2 Antal "ambassaderer"opgores i % afsamtlige studerende pS henholdsvis fuldtidsuddannelser og deltidsuddannel-
ser og beregnes i de Srlige Ennova-unders0gelser. Ambassadorer kendetegnes ved b§de at have hpj studieglasde og
hpj loyalitet Deres positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til erhvervsakademiets virke, og at de anbefaler
Cphbusiness og uddannelsen.

Strategiske tiltag

Udvikling af tematiserede uddannelsesmodeiler med helhedsorienterede Iffiringsmal og laerings-
elementer.

Udvikling af studenterkulturer, som fremmer selvtillid, sammenhold og vlndermentalitet gennem
nye samarbejdsm0nstre og saerlige laeringselementer.

Udvikling af en teambaseret organisering af underviserne, som matcher uddannelsernes temati-
serlng og laeringsforl0b.
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Selvvalgt mal

b. 0get digitalisering

Cphbusiness ser et potentiale i den nye teknologi, som dels kan fremme den individuelle studerendes
laeringsudbytte, og dels bidrage til bedre og mere undervisning samt underst0tte samskabende laering.

Desuden ser Cphbusiness et potentiale, som kan fremme effektivisering og kvalitetssikring af administra¬
tive processer.

Indikator 2015 2016 2017
Mdl Resultat MSI Resultat Mill Resultat

b.l Etablering og imple-
mentering af digitali-
seringsstrategl

Digltalise-
ringsstrategi
formuleres

b.2 Etablere ny laerings-
platform

Pilot Implemente-
ret

Evaluering

12016 undersoges udbredelsen af den ny Iseringsplatform i fht. virksomheder, studerende og undervisere.

Strategiske indsatsomrdder

Udvlkling af nye tllgange til lasring baseret pa ny teknologi, som kan fremme de studerendes mo¬
tivation, studieindsats og laeringsudbytte.

Udvikling af en faelles digital platform for samskabende laering mellem virksomheder, studerende
og undervisere.

Udvikling af nye digitale l0snlnger i de administrative processer f.eks. digital eksamensadmini-
stration
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Selvvalgt mil

c. Praksisbaseret forskning og udvikling

Cphbusiness ser praksisbaseret forskning og udvikling som en samskabende laering mellem virksomhe-
der, studerende og undervisere, som har et klart erhvervsmaessigt sigte. Denne tilgang fordrer, at Cph¬
business sammen med de enkelte erhverv kan indkredse de rette udfordringer, og at samskabelsen sik-
rer evidens i vidensproduktionen og hurtig transfer til vidensomsaetningen.

I Cphbusiness' tilgang til praksisbaseret forskning og udvikling gennem den samskabende laering er isasr
de studerendes obligatoriske praktik samt deres afgangsprojekter med tllh0rende vejledning en afg0ren-
de ressource, der kan malrettes tematiserede problemstillinger inden for et givent erhvervsfelt som det
f.eks. kommertil udtryk i projektet NICE.

NICE projektet, der har til formal at 0ge serviceniveauet i de k0benhavnske turisterhverv, er et projekt,
som Cphbusiness gennemforer i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Horesta, 3F og RUC. I projek¬
tet deltager desuden store hotelkeeder. Zoo, Tivoli, Den Bla Planet, Taxa og Kastrup Lufthavn. Projektet
kom i drift i 2014 og involverer aktuelt 20 undervisere, 120 studerende og 105 virksomheder. Til projek¬
tet er tilknyttet et PhD forlob og frascatimidler.

Indikator Baseline 2015 2016 2017
2013 Mil Resultat MSI Resultat MSI Resultat

c.l

(S)
Antal virksomheder i
konkrete samarbejder og partnerskaber,
herunder antal virksomheder 1 konkret FoU
indenfor Frascati-rammen (tal i parentes)

0 100
(70)

100
(70)

100
(70)

c.2

(S)
Antal studerende, som er inddraget i FoU-
aktlviteter indenfor Frascati-rammen

0 200 200 200

c.3

(S)
Andel af undervisere, som er involveret i
FoU-aktlviteter indenfor Frascati-rammen

9 20 30 40

Virksomheder og studerendes deltagelse i forskning- og udvikiing opgores i antal, mens underviseres deltagelse opg0-
res i andei af samlet antai undervisere. Underviseres deitagelse ska! minimum udgore 5 % af arbejdstiden, svarende
til minimum 84 arbejdstimer.

Strategiske indsatsomrSder

Initiering af samskabende laering i alle syv programomrader med kobling til omradernes universi-
tetspartnere.

Udvikling af metoder, som sikrer evidens I vidensproduktionen og hurtig transfer til
vidensomsaetningen.

Videreudvikling af projektorganisationen og dens styringsvaerkt0jer.

Etablering af docent-struktur i de syv programomrader.
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Selvvalgt mal

d. Styrket indsats for efter- og videreuddannelse

Cphbusiness vil styrke indsatsen for efter- og videreuddannelse og dermed bidrage yderligere til det
kompetencel0ft i den private sektor, som er pa den polltiske agenda. Dette fordrer nye tilgange til sam-
arbejdet med de enkelte erhverv og deres organisationer, ligesom det fordrer nye tilgange til at sikre den
mest effektive leverance af de efterspurgte kompetencer.

Indikator Baseline 2015 2016 2017
2013 Mil Resultat Mdl Resultat M3I Resultat

d.l Aktivitet pa del¬
tidsuddannelser

1.112 1.300 1.500 1.700

d.2 Studieglaede 67 68 69 70

Udbytte 69 70 70 70

Loyalitet 75 75 77 80

deltidsuddannelser = akademi- og diplomuddannelser

d. 1 Aktiviteten opgores i Srselever under Sben uddannelse samt indtaegtsdsekket virksomhed.

d.2 Hovedtal fra de Srlige unders0gelser af de deltidsstuderendes oplevelse af uddannelsen. Undersogelsen gennemfo-
res efter et faslles sektorkoncept i samarbejde med analysefirmaet Ennova og de ovrige erhvervsakademier. Der an-
vendes en skala fra 0-100, hvor 60 er over middel og 70 vurderes som hoj. Undersogelsen omfatter alle deltidsuddan¬
nelser, og der forudsaettes en svarprocent p3 mindst 70.

Strategiske tiltag

Udvikling af EVU-l0sninger( som har et mere direkte match med virksomheders og branchers
specifikke kompetencebehov og 0nsker til leveranceform.

Implementering af en samlet CRM-strategi med sigte pa udvikling af de erhvervsrettede relatio-
ner.

Samarbejde med organisationer og de 0vrige erhvervsakademier om synligg0relse af mulighe-
derne i EVU.

Udvikling af EVU som en integreret del af de syv programomrader og lektorbed0mmelsespro-
grammet samt af programomradernes forskning og udvikling.

Udvikle og tydeligg0re diplomprogrammet for egne EAK-studerende og dimittender.

Udvikling og implementering af loyalitetsprogram for virksomheder og dimittender i ledende
funktioner.
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