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Erhvervsakademi MidtVest har en unik rolle 
som videregående uddannelsesinstitution 
i vores lokalområde – og med det følger et 
stort ansvar.

For vi er meget mere end en uddannelses-
institution beliggende i Herning, Holstebro 
og Skjern: Vi er en dynamo i det lokale sam-
fund, hvor vi skaber relationer, sammen-
hænge og partnerskaber i et dynamisk 
samarbejde med områdets virksomheder – 
og ad den vej er vi med til at sikre mulighed 
for udvikling af mennesker med de rette 
kompetencer til et dynamisk arbejdsmar-
ked.

Der er stor efterspørgsel efter de tilbud og 
den viden, som Erhvervsakademi MidtVest 
besidder, og vi kan derfor være med til at 
klæde erhvervslivets nuværende og frem-
tidige medarbejdere på med knivskarpe 
færdigheder, kritisk analyse, evne til at sam-
arbejde, motivere og kommunikere – så de 

kan indgå i virksomhedernes teams og bi-
drage til udvikling af virksomheden og der-
med udvikling af samfundet generelt.

For den bæredygtige omstilling, ny tekno-
logi, innovation og nye forretningsmodeller 
kræver særlige evner og stiller krav til viden 
i fremtidens virksomheder og hos deres 
medarbejdere. Og mens viden i dag ikke er 
en mangelvare, er det vores evne til i et dy-
namisk samarbejde med virksomhederne 
at producere og omsætte den viden, som 
rummer det store potentiale for øget vær-
diskabelse.

EAMV’s rolle er fortsat at skabe den rette 
sammenhæng, nemlig at koble erhvervsli-
vets behov for de rette kompetencer sam-
men med realisering af de studerendes 
drømme om karriere og ønske om et værdi-
fuldt arbejdsliv, og derfor er vi meget mere 
end en uddannelsesinstitution

Vi er meget mere end en 
uddannelsesinstitution



Bestyrelsesformand EAMV

Niels Viggo Malle
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Vi skaber sammenhæng

Vi tror på, at fremtiden skal formes i samarbejde og sam-
menhæng – med mennesker i midten. Og vi tror på, at 
det kræver fælles udvikling af både viden og livslang 
læring. Vi skaber fremtiden, så både mennesker, virk-
somheder og samfund kan udvikle sig bæredygtigt og 
balanceret. 
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Vi er mere end en videregående uddannelsesinstitution for Midt- og Vestjylland. Vi er et 
partnerskabende omdrejningspunkt for den udvikling, som vi skaber sammen gennem 
netværk og livslang læring. Vi er i lige så høj grad rådgivere, og vores studerende er i høj 
grad hele mennesker, som vi giver næring til nysgerrighed og udvikling.

Det gør vi ved at indhente, omsætte og producere viden til læring, refleksion og bedre livs-
vilkår for hele vores geografiske, mentale og karrieremæssige dækningsområde.
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Vores strategiske mål
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EAMV skal spille en større rolle i 
udviklingen af Midt- & Vestjylland

En målrettet udvikling af vores kollektive videngrundlag bliver i 
højere grad en forudsætning for det regionale erhvervslivs mu-
ligheder for udvikling frem mod 2025.

EAMV har potentialet til at tage et større ansvar i det værdinet-
værk vi længe har været en naturlig del af. Som en facilitator af 
viden og samarbejde, der skaber sammenhæng og bedre forud-
sætninger for social, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling.

VORES STRATEGISKE MÅL 1
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Vi vil anvende nye hybride lærings- og 
leveringsformer til at skabe værdi

Samfundsudviklingen udfordrer os til at producere og dele vi-
den under helt andre forudsætninger end vores urbane kollega-
er. Gennem agil samskabelse, inddragelse, netværksinteraktion 
og videnudveksling.

I gensidigt forpligtende partnerskaber, hvor innovative digitale 
processer, værdiskabende dialog, effektiv kompetenceudvikling  
og relevant kuratering af videngrundlaget bliver vigtigere end 
omfanget og bredden af viden.

VORES STRATEGISKE MÅL 2



9

Effektiv organisering og større 
synlighed er en forudsætning

Vi vil være mere relevante for flere. Og det kræver, at vi evner at 
skabe bedre sammenhæng. Så vi organiserer os og eksekverer 
mere effektivt mod fælles nye og mere bæredygtige mål. Såvel 
internt som med vore eksterne partnere.

Samtidig kræver det, at vi gør os selv mere ’spilbare’, skaber syn-
lighed omkring hvilken værdiskabelse vores interessenter kan 
forvente af os og ikke mindst, hvorfor en dialog med EAMV om 
fremtiden kan skabe værdifuld sammenhæng.

VORES STRATEGISKE MÅL 3
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Erhvervsakademi MidtVest 
sætter kursen
Forudsætningerne for at drive uddannel-
ses- og forskningsvirksomhed på videregå-
ende niveau udenfor landets store bysam-
fund er blevet mere komplicerede - og det 
bliver ikke nemmere frem mod 2025. Hel-
digvis er Erhvervsakademi MidtVest robust! 

Vi er begunstiget af en prominent rolle i et 
unikt netværk af virksomheder, kommu-
ner, uddannelsesinstitutioner og branche-
organisationer. Samtidig har vi en loyal og 
samarbejdsfokuseret medarbejderstab, der 
med daglig motivation og passion gør en 

afgørende forskel for de mange studeren-
de, vi hvert år klæder på til fremtidens ar-
bejdsmarked.

Ydermere har vi sat os tre strategiske mål 
og klarlagt fem strategiske indsatser, som 
skal sikre, at vi bibeholder vores unikke rolle 
og over de kommende år kan positionere 
os endnu mere tydeligt som et partnerska-
bende omdrejningspunkt for udviklingen 
af viden og kompetencer, der skal skabe 
vækst og værdi til Midt- og Vestjylland i 
mange år fremover.



Rektor EAMV

Henriette Slebsager
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Strategiske fokusområder
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Fem strategiske indsatser 
sikrer, at vi når i mål

Vi videreuddanner mennesker i Midt- 
og Vestjylland og bidrager dermed til 
relevante kompetencer og ny udvikling 
til fremtiden. Vores uddannelsesudbud 
tilrettelægges fleksibelt og i samarbej-
de med erhvervslivet, så vi imødekom-
mer markedets fremtidige videnbehov. 

Vi vil fortsat fokusere på innovation og 
digitalisering samt udvikle og omsætte 
den viden, der skal til for at have et kon-
kurrence- og bæredygtigt erhvervsliv. 
For at kunne disse ting skal EAMV i end-
nu højere grad være det partnerska-
bende omdrejningspunkt for det ud-
viklingspotentiale, der skabes gennem 
netværk og livslang læring.

De studerende skal klædes på til at ska-
be og indgå i menings- og værdifulde 
sammenhænge frem i livet. Vi skal der-
for fortsætte med at udvikle de kompe-
tencer som fremtidens arbejdsmarked 
vil efterspørge på såvel fuldtids-, som 
efter- og videreuddannelserne.

For at nå et højt læringsudbytte, skal vi 
fortsætte udviklingen af akademiets læ-
ringsmiljøer, have fokus på de studeren-
des trivsel og tryghed, give mulighed for 
at udvikle sit talent og i det hele taget 
give de studerende mulighed for at fin-
de mening med deres uddannelse.

21 Relevante kompetencer og ny viden til 
tiden

Højt læringsudbytte
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3 Uddannelseskvalitet

Udvikling af uddannelsernes videngrundlag er en løbende proces, hvor vi udvikler, skaber, 
indhenter og omsætter viden til læring og  refleksion, samt bidrager til at udvikle samfun-
dets livsvilkår for hele vores geografiske dækningsområde. Vi bygger bro mellem viden og 
praksis i fagligt stærke miljøer baseret på nyeste viden. 

Kvaliteten af vores uddannelser er afgørende for at vi kommer i mål med indsatsen. Vi har 
derfor et særligt prioriteret fokus på, at skabe ressourcer til kapacitetsopbygning og udvik-
ling på struktureret, systematisk og værdiskabende vis.

4 Stærk identitet 5 Bæredygtig fremtid

Vi vil spille en større rolle i Midt- & Vest-
jylland. Både for de virksomheder, der 
allerede betragter os som naturlige 
partnere og dem, som endnu ikke ved, 
hvordan en videregående uddannel-
sesinstitution kan hjælpe dem med at 
få succes.

Og vi vil gøre det ved at uddanne og kva-
lificere såvel dimittender, der helt selv-
følgeligt vælger eller genvælger EAMV 
på karrierens vej samt studerende, der 
ikke havde forestillet sig en akademisk 
udfordring på videregående niveau.

Fremtiden kalder på bæredygtige løs-
ninger til store globale udfordringer. Vi 
vil arbejde målrettet med at klæde vo-
res dimittender på, så de kan bidrage 
med bæredygtig nytænkning og udvik-
ling ude i virksomhederne.

Men vi vil samtidig også tage vores 
egen medicin og arbejde mod mere kli-
ma, miljø og social bæredygtighed på 
institutionsniveau.
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Herning
Gl. Landevej 2 
7400 Herning
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