
• HSS eksisterer da behovene i erhvervslivet ændrer sig hurtigere 
end universiteterne kan nå at følge med. Undervisningen kan ikke 
nå omkring alle værktøjer, systemer og lign. som bruges i 
erhvervet, så I stedet udbyder vi korte, præcise kurser co-
curriculært.

• I Hard Skills Station kan virksomheder dele ud af deres viden, og 
på den måde opkvalificere studerende. Måske kan disse 
studerende netop blive fremtiden i de virksomheder, som lægger 
ressourcer i den første opkvalificering.
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• Stor interesse iblandt virksomheder, mange ønsker at bidrage til 
samarbejdet.

• Udtrykt interesse blandt studerende, men svingende deltagelse. 
I efteråret har vi udbudt blandede kurser, for at teste interessen 
af blandt studerende.

• Kurser der har business og/eller teknisk karakter er mest 
populære. Typisk også kompetencer som er efterspurgt i høj 
grad i erhvervslivet  stud. følger med og er bevidste om 
markedet.

• Open Station Days har ikke været en succes. Fællesskabet er 
der ikke tilstrækkeligt til at man kan have åbne 
samarbejdsdage…. endnu. 
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Studerende deltager i kurser med henblik 
på at erhverve sig konkrete værktøjer, 
kompetencer og udvide netværk. De 
modtager diplom eller micro-credentials. 
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Der udbydes kurser inden for konkrete 
redskaber og værktøjer. Størstedelen af kurserne 
udbydes af virksomhederne, hos 
virksomhederne. Dette er særligt vigtigt, da 
virksomhederne også er med til at udbygge 
studerendes professionelle netværk. 

Virksomheder og udd.institutioner
indgår et samarbejde om 
kompetenceudvikling.
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 I 2023 etableres micro-credential forløb. Studerende der 
gennemfører 3 kurser inden for samme emne opnår et micro-
credential og badge til LinkedIn. 

 Mere fokus på studenterdeltagelse. Vi skal have fat i en større 
procentdel af studerende. Målet er 200 deltagere henover 
F2023.

 Udvide samarbejde med 2 uddannelsesinstitutioner mere samt 5 
nye virksomhedspartnere.

Deltagende virksomheder og udd. institutioner

”Business Kolding: Tekniske 
Kompetencer til Studerende”

Hard Skills Station er et tværgående samarbejde mellem 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Campus Kolding. I HSS 
ønsker vi at skabe et fællesskab, hvor studerende kan udvikle og 
træne kompetencer inden for blandt andet it, tech, business og 
design. Vi samarbejder tæt med lokale virksomheder, som er primær 
udbyder af vores kurser. 
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