
 

 
 

 

 

"IPP-uddannelsen er målrettet til bilbranchen og gør ansatte til nøglemedarbejdere i 
forretningsudviklingen på tværs af organisationen - og forbinder teknologien med mennesket"   
 

Bliv klædt på til nye roller i fremtidens bilbranche 
Dansk Bilbrancheråd har sammen med Erhvervsakademi Sjælland udviklet en videregående uddannelse, der er 

målrettet branchens nuværende og kommende nøglemedarbejdere. 

Uddannelsen giver en solid teoretisk baggrund inden for projektledelse, ledelse, innovation og erhvervsøkonomi.  

Bilbranchens akademiuddannelse har til formål at give dig en række konkrete værktøjer og et forretningsmæssigt 

løft, så du når dine mål og resultater. 

 

Innovation er nøglen til vækst, organisationsudvikling og mersalg. Med en akademiuddannelse i Innovation, 

produkt og produktion som er målrettet bilbranchen, får du værktøjer til nytænkning og viden om, hvordan man i 

praksis vurderer og realiserer de gode ideer. Du bliver også klædt bedre på til den daglige kundekontakt og 

kontakten til medarbejdere eller kolleger. 

Hele uddannelsen er tilrettelagt efter praktiske eksempler fra egen dagligdag. 

 

Tonet akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion (IPP) til bilbranchen – Innovation 

 

Obligatoriske fag 
Projektledelse (10 ECTS) 

Kvalitet 

Kundetilfredshed 

Nye arbejdsgange 

Ressourcer 

Organisering (5 ECTS) 

Teams 

Motivation 

Ledelse 

Anvendt økonomi (5 ECTS) 

Projektbudget 

Styring 

Økonomistyring 

Opstart den 7/2-18 Opstart den 5/9-18 Opstart den 31/10-18 

 

Valg fag 
Innovationsledelse 

(10 ECTS) 

Teamledelse 

Innovative processer 

Organisatorisk Innovation 

Markedsudvikling 

Produktionsoptimering: 

(10 ECTS) 

Produktionssystemer 

Effektivitet 

Optimering 

Logistik 

Kvalitetsstyring 

Konceptudvikling og 

forretningsmodeller 

(10 ECTS) 

Den kreative proces  

Det kreative miljø 

Rapid Prototyping 

Situationsanalyse 

Organisatoriske udfordringer og 

tilpasninger 

Forretningsmodeller 
Opstart den 6/2-19 Opstart den 4/9-19 Opstart den 5/2-20 

 

 
Afgangsprojekt 10 ECTS 

              

 Klæd din nøglemedarbejder på til 
mersalg og den digitale udvikling 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Opstart på projektledelse:  Den 7. februar 2018 

 

Tidspunkt for undervisning: kl. 9.00 -15.00 

Undervisningsdage: Onsdage: 7/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4, 11/4 – 2018 

Eksamen:  Mundtlig – den 2/5-2018 

 

Undervisningssted: EASJ Slagelse, Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse 

 

Økonomi:  Faget projektledelse kr. 1.995,-  (+ materialer) 

 

 

Uddannelsen er som udgangspunkt godkendt af industriens kompetencefond (IKUF). Derfor er der mulighed 

for at søge støtte gennem IKUF – kontakt venligst den faglige organisation herom. I forbindelse med 

kampagnen ”Byg-Oven-på” gives der forhøjet taxameter-tilskud til denne uddannelse i 2018. 

 

ECTS point 

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, 

der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående 

uddannelser i udlandet eller i Danmark. Systemet er udviklet i 

EU og udtrykker en fælles europæisk standard. 

 

 

Tilmelding på: https://kursuskalender.easj.dk/?product=projektledelse-dag-3 

 

 

https://kursuskalender.easj.dk/?product=projektledelse-dag-3

