


KEA uddanner og videreuddanner handlekraftige 

medarbejdere til erhvervslivet, der har praktiske 

færdigheder og teoretisk indsigt inden for design, 

teknologi og business.
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Vi er drevet af handlekraft. Vores studerende får ting til at 

ske ved at kombinere praktiske færdigheder med teoretisk 

indsigt. Du skal ikke bare vide, du skal kunne.

Hos KEA lærer de studerende at omsætte teknologi til 

bæredygtige løsninger, som både gavner erhvervslivet og 

vores fælles fremtid. Vores videregående uddannelser varer 

mellem 2 og 4 år, fordi virkeligheden og virksomhederne 

venter på dig. 

Erhvervslivet har brug for medarbejdere med et innovativt og 

kreativt drive, som bidrager til tværfaglige løsninger på fremti-

dens udfordringer. Derfor tager alle vores uddannelser afsæt 

i de tre strategiske pejlemærker: Bæredygtighed, Teknologi, 

og Forretning – og særligt i krydsfelterne mellem dem.

På KEA arbejder vi eksplorativt og eksperimenterende med 

den teknologiske udvikling. KEA er en værdsat uddannelses-

partner for erhvervslivet, fordi vores studie- og læringsmiljø 

afspejler virksomhedernes lokale og globale virkelighed.

Vores dedikerede medarbejdere sætter barren højt, og vores 

studerende er videbegærlige, passionerede og kreative 

forandringsagenter. Sammen stræber vi efter at sætte et 

positivt aftryk på verden.

Hos KEA tager vi fat på fremtiden. Hver dag.



er bæredygtighed et strategisk 

pejlemærke?

Fremtiden er bæredygtig. Punktum. Verdenssamfundet står 

over for store globale udfordringer, der kalder på handling. 

Vores dimittender skal hjælpe virksomhederne med at nytænke 

og designe bæredygtige løsninger, der bidrager positivt til vores 

fælles fremtid. FN’s verdensmål står derfor helt centralt. 

arbejder KEA med bæredygtighed i 

uddannelserne?

KEA vil være en inkubator for bæredygtig udvikling. Vi vil styrke 

uddannelsernes fokus på bæredygtighed – socialt, klimamæssigt 

og økonomisk. Vi vil arbejde med innovative og teknologiske 

løsninger, som kan accelerere den grønne omstilling i 

erhvervslivet. Det skal ske med afsæt i virksomhedernes 

konkrete udfordringer, som vi bringer helt ind i kernen af 

undervisningen. Vi vil skubbe på kønsdiversiteten i 

uddannelserne og at de studerende kommer med forskellige 

baggrunde.

gør KEA for at styrke sit arbejde med 

bæredygtighed?

På KEA vil vi øge indsatsen for bæredygtighed i bred forstand. 

Vi stræber efter social bæredygtighed som institution og arbejder 

for diversitet og inklusion på alle områder. Vi tager bæredyg-

tighed alvorligt, og vi vil sænke vores eget klimaaftryk år for år. 

Bæredygtighed skal være en tydelig markør i vores projekter og 

daglige aktiviteter. Det skal bl.a. vise sig i vores labs og i vores 

samarbejde med virksomhederne om at udvikle og 

implementere bæredygtige løsninger. 

Alle KEAs medarbejdere skal spille 

en aktiv rolle i bestræbelserne, og 

vi skal styrke vores viden og 

kompetencer inden for 

bæredygtighed.



er teknologi et strategisk pejlemærke?

Verden flytter sig. Vi skal med. Den teknologiske udvikling 

ændrer med hastige skridt den måde, vi lever og arbejder på, 

og nye teknologiske landvindinger påvirker alle brancher. KEA 

vil uddanne teknologikompetente medarbejdere og ledere til 

erhvervslivet. De skal være nysgerrige og mestrer teknologiske 

muligheder og samtidig kunne forholde sig kritisk og reflekteret 

til valg og anvendelse af teknologiske løsninger.

arbejder KEA med teknologi 

i uddannelserne?

KEA vil være en teknologisk legeplads, hvor uddannelserne 

sikrer, at vores studerende møder innovative teknologier. I 

vores labs vil vi prototype bæredygtige løsninger sammen med 

virksomhederne. Vi vil styrke de studerendes mod og evne til at 

afsøge nye veje inden for digitalisering og automatisering, så de 

kan bidrage til at løfte brancherne, når de kommer ud i job.

gør KEA for at styrke sit arbejde 

med teknologi?

KEA vil være blandt frontløberne i Danmark inden for 

anvendelse af digitale og teknologiske løsninger, og vi vil styrke 

vores uddannelser og arbejdsgange gennem øget brug af 

digitale værktøjer. Vores studie- og læringsmiljø skal afspejle 

virksomhedernes virkelighed, og vi vil videreudvikle vores labs 

og teknologiske kapacitet bl.a. gennem strategiske 

virksomhedssamarbejder. For at være blandt frontløberne, 

har vi fokus på, at vores medarbejdere tilegner sig nye 

kompetencer, så de kan være på 

forkant med den teknologiske 

udvikling. 



er forretning et strategisk pejlemærke?

Fremtidens bundlinje er mangfoldig. Det stiller krav. 

Virksomhederne skal udvikle nye innovative forretningsmodeller, 

så de på samme tid kan bidrage til grøn omstilling, agere etisk 

forsvarligt og være økonomisk rentable. Vores dimittender skal 

hjælpe virksomhederne med at skabe forretning gennem høj 

faglighed, bred forretningsforståelse, tværfaglige kompetencer 

og indsigt i hele værdikæden. Vores dimittender skal også

være klædt på til at starte egen virksomhed.

arbejder KEA med forretning i

i uddannelserne?

KEAs uddannelser skal have et skarpt fokus på, hvordan faglig 

viden omsættes til bæredygtig forretning. Gennem samarbejde 

med virksomheder og videninstitutioner vil vi styrke de 

studerendes indsigt i brancherne og virksomhedernes 

forretningsgrundlag, så vores dimittender kan bidrage til 

bundlinjen fra dag 1. Vi vil gøre vores studie- og læringsmiljø 

med teknologiske værksteder til den bedste legeplads for 

innovative og kreative studerende. Vi vil fremme de studerendes 

stolthed over deres faglige viden og kunnen, så det står tydeligt 

for dem, hvordan de kan bringe deres kompetencer i spil, når de 

kommer ud i job eller starter egen virksomhed.

gør KEA for at styrke sit arbejde 

med forretning?

KEA er en professionel organisation, hvor medarbejderne altid 

har de studerende og samarbejdspartnere i fokus. Vi vil fremme, 

at undervisningen leveres i fleksible former, som passer 

studerende og virksomheder, og vi vil udvikle vores 

administrative processer bl.a. via nye digitale muligheder. 

Det forudsætter et skarpt fokus på at 

rekruttere og udvikle dygtige og 

engagerede medarbejdere, som 

kan bidrage til kvalitet i vores 

samlede arbejde.


