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Rektor Henrik Larsen fra Erhvervsakademi Sydvest ser frem til at få nye studerende. Foto: EASV
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En helt ny MBA i offshore vindenergi er opstået i samarbejde

mellem Erhvervsakademi SydVest, en tysk fagskole og

vindindustrien.

Esbjerg: Erhvervsakademi
SydVest udbyder nu MBA-kurser,
som helt konkret er målrettet
vindindustriens ledere.

Offshore Wind Energy MBA er
blevet til i et samarbejde mellem
EASV, Hochschule Bremerhaven i
Tyskland og vindindustrien, og
uddannelsen byder på en
akademisk tilgang til branchens
udfordringer. Den bærer tydeligt
præg af at være udformet i et tæt samarbejde med industrien, fortæller
EASV i en pressemeddelelse.

Det er med til at kvalitetssikre uddannelsen, så virksomhederne får
størst muligt udbytte af undervisningen, vurderer Niels Bjært, Project
Director i Vattenfall, som sammen med eksempelvis Siemens Gamesa
og MHI Vestas har præget udformningen af MBA-modulerne:

- Vi investerer i at gøre uddannelsen så praksisnær som muligt, fordi
det bringer værdi i den hverdag, vi arbejder med. Det handler om at
bygge nye teoretiske kompetencer på medarbejderne, men samtidig
sikre, at det kan omsættes, siger Niels Bjært i pressemeddelelsen.

Tæt på virkeligheden
MBA-modulerne fokuserer på eksempelvis innovativ projektledelse,
scenarier i strategisk planlægning og operationel ledelse.

MBA-modulerne indeholder to workshops, hvor man skal løse cases,
hvor løsningen kan ende med at blive implementeret i virkeligheden.
Det bringer værdi og gør læringen helt konkret anvendelig, siger Henrik
Larsen, rektor på Erhvervsakademi SydVest.

Der er informationsmøde om uddannelsen International Master i
Offshore Wind Energy for ledere i Offshoreindustrien mandag 10.
september klokken 14-16 hos Offshoreenergy.dk, Dokvej 3, Esbjerg.
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