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”Anledningen till att jag valde IBA är på grund av att dom ger mig möjligheten att 
studera både i Danmark och i Kina. Jag tycker också om deras sätt att undervisa 
då det är mindre klasser där man jobbar mycket med projekt och man har mer 
interaktion med lärare och andra elever än vid många andra utbildningar.”

Mirva Logren
Student från Finland, Top-up Bachelor  
- Internationell handel och marknadsföring
2017-2019

”IBA gav mig självförtroende inom områden jag tidigare såg som mina svagheter. Det 
har också gjort mig lite mer social än tidigare. Att spendera tid med folk från flera olika 
kulturer och bakgrunder är fantastiskt. Gemenskapen var det absolut bästa med IBA. 
Förutom de teoretiska och praktiska kompetenserna, det främsta bidraget till min kar-
riär har varit självförtroendet jag fått under mina år på IBA. Jag kan göra saker som jag 
inte hade en aning om att jag skulle lycka med. Om det inte hade varit för den insikten, 
skulle jag inte vara där jag är idag. Företagande har blivit min specialitet och jag kan 
skapa riktig stabilitet genom att växa inom den här karriären.”

UTBILDNING SOM 
FUNGERAR
Om du har frågor, vänligen  
kontakta oss på 
international@iba.dk 
www.iba.dk



AP DEGREE
Entreprenörskap och design

2 år

AP DEGREE
Marknadsföringsekonom

2 år 
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TOP-UP BACHELOR
Internationell handel och marknadsföring

1,5 årFU
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DUBBEL BACHELOR

AP DEGREE
Multimediadesign

2 årFU
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TOP-UP BACHELOR
Företagsledning och marknadsföring*

1,5 år

•  Ingen terminsavgift för EU/EEA/ 
Schweiziska medborgare

•  AP Degree - motsvarar en 2-årig  
högskoleexamen

•  TOP-up Bachelor - utbildningar som  
tillsammans med en AP-degree eller  
en 2-årig högskoleexamen från Sverige  
ger dig en full Kandidatexamen

*Dubbelt Bachelor og EABM programme i Kina innefattar terminavgift
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AP DEGREE
Produktionsteknolog

2 årFU
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TOP-UP BACHELOR
E-handel

1,5 årFU
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AP DEGREE
Financial controller

2 årFU
LL

-T
IM

E

TOP-UP BACHELOR
Webbutveckling

1,5 årFU
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AP DEGREE 
Finansekonom 

2 år 

EURO-ASIA BUSINESS MANAGEMENT PROGRAMME
AP Degree in Marketing management (IBA Kolding, 2 år)

BA in Management, Business Administration (SLUAF, Shanghai, 2 år)*

PROFESSIONSBACHELOR 
Finans
3,5 år

PROFESSIONSBACHELOR
It-arkitektur

3,5 år
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UTBILDNING SOM FUNGERAR
IBA International Business Academy är en företagsakademi 
som ligger i staden Kolding i södra Danmark. IBA erbjud-
er eftergymnasial utbildning inom främst Marknadsföring, 
Ekonomi, Entreprenörskap och IT relaterade områden. 

IBA har ett Campus som ligger i hjärtat av Kolding och på 
skolan går det fler än 1500 elever från både Danmark och 
andra länder runt om i hela världen.

Kolding
Kolding är en lugn och trevlig stad där du kan fokusera på 
dina studier och personlig utvecklig samtidigt som det finns 
ett bra studentliv med möjlighet att skapa kontakter med 
folk från hela världen. Kolding är lättillgängligt både med 
flyg, tåg och bil.

Aktiviteter
I Kolding finns det flera universitet och högskolor vilket ge-
nererar ett stort utbud av aktiviteter. Det finns en stor mängd 
sportaktiviteter att ta del av då Kolding har flera idrottshal-
lar, en simhall, vackra gång och cykelvägar samt flera gym 
och fitness center. Det finns även många butiker, restau-
ranger och kaféer i centrum samt ett stort shoppingcenter 
15 minuter med buss från centrum. 

Bostad
IBA studenter rekommenderas att ansöka om boende gen-
om StudentKolding på www.studentkolding.dk, en databas 
som kontrollerar och reserverar studentlägenheter baserat 
på en väntelista. Internationella studenter har första pri-
oritet framför studenter som redan bor i Danmark. Alla lä-
genheter i databasen har eget badrum. De är inte möblerade 
men de kommer att ha som minimum ett kylskåp och kok-
plattor. Vi rekommenderar att du ansöker om studentbostad 
direkt efter att du blivit antagen till IBA för att få en bättre 
plats på väntelistan.

STUDENT HUB KOLDING
Kolding är Danmarks sjunde största stad och har runt 60 000 invånare. Kolding ligger på 
Jyllands östkust ungefär 80km från den tyska gränsen och 260 km från svenska gränsen. 

Genom att studera I Danmark får du en unik möjlighet till 
en inblick i en skandinaviska marknaden. Du får förståelse 
för likheter och olikheter i både språk och kultur samti-
digt som du kommer att knyta kontakter som skapar mö-
jligheter för dig utanför Sveriges gränser. 

Lektionerna hålls i klasser med 25-35 elever, vilket ger en 
unik möjlighet till att interagera med dina klasskamrater 
och lättare dela tankar och idéer. Det ger också utrymme 
för flera frågor och möjlighet till att ha värdefulla diskus-
sioner med lärarna. Stor del av undervisningen är baserad 
på projekt som utförs i grupper där vi samarbetar med 
olika företag. 

Internationella möjligheter
Vi erbjuder flera olika internationella möjligheter för våra 
elever. Vi erbjuder internationella aktiviteter så som ut-
bytestermin, utlandspraktik, studieresor, internationella 
veckor utomlands och andra internationella projekt över 
hela världen. 

Praktik
Majoriteten av våra program innehåller en obligatorisk 
praktik som måste genomföras för att få en examen. Prak-
tiken ger en möjlighet till inblick i arbetslivet och du får en 
chans att applicera dom teorier som du har lärt dig un-
der din utbildning. Man kan också välja att göra sin praktik 
utomlands.

UNDERVISNINGEN
Alla våra utbildningar undervisas på danska men som svensk elev kan du använda svenska 
under hela utbildningen och skriva alla dina prov på svenska. Att gå en utbildning på dan-
ska som svensk elev är absolut möjligt. 

Danskan är väldigt lika svenska på många sätt och det går snabbt att vänja sig vid och 
förstå språket. Att enkelt kunna förstå danska är också en fördel för framtiden då många 
företag är verksamma i flera av de skandinaviska länderna.

Kolding


