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Uddannelser i entrepreneurship og
iværksætteri
DANMARK

IDEA, International Danish Entrepreneurship
Academy, er de danske regionale samarbejder mellem uddannelsesinstitutionerne om kurser og
masteruddannelser I iværksætteri og entrepreneurship:
IDEA, regionale centre
• IDEA Syd hører til i House of Innovation i Kolding
• IDEA Sjælland findes på Center for Erhverv- og
Uddannelse Storstrøm (CEUS), Nykøbing Falster.
• IDEA København på Copenhagen Business
School
• IDEA Nord holder til på Aalborg Universitet
• IDEA Midtjylland har hjemme på Handelshøjskolen i Århus
Uddannelser i IDEA-regi:

IDEA houses henvender sig især til studerende
med iværksætterambitioner. Der er 13 IDEA
houses fordelt i hele landet: Kolding, VIA/Horsens, Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Odense, Slagelse,
RUC/Roskilde, CBS/København, Frederiksberg
Seminarium, Nykøbing Falster, Vordingborg,
Næstved.
IDEA House initiativet er opstartet i IDEA House
Kolding, hvor koordination, netværk, administration og udvikling understøttes.
Se www.idea-house.dk
CFE, Center for Entrepreneurship, Århus
CFE vil udvikle én campus i Århus for de højere
og videregående uddannelsesinstitutioners aktivitet
inden for entrepreneurship for at understøtte og
udvikle en innovativ iværksætterkultur på deltagerinstitutionerne. Se www.CFW.dk
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International Masteruddannelse – IMEET
En masteruddannelse i iværksætteri for undervisere
og rådgivere udviklet sammen med Handelshøjskolen i Århus.
Professionsbachelor i Social Entrepreneurship
Ny professionsbacheloruddannelse i Social Entrepreneurship på Gedved Seminarium.
Akademiuddannelse i Innovation og Entreprenørskab
Modulopbygget akademiuddannelse i innovation
og entrepreneurship for personer der vil arbejde
med innovation i virksomheder, eller som vil starte
egen virksomhed.
Diplomuddannelse i innovation for undervisere
Diplomuddannelse i innovation for undervisere på
kortere og mellemlange uddannelser udviklet i sam
arbejde med Vitus Bering Danmark, CVU Øresund og CVU Nordjylland (v/Hjørring Seminarium).
Se mere på www.idea-denmark.dk
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Sverige er længere fremme end Danmark, når det
gælder uddannelser og efteruddannelser i iværksætteri og entrepreneurship. Her kan man komme på
kortere og længere kurser – eller bare få inspiration
ved at kigge på deres hjemmesider:
• Malmö Högskola, www.mah.se
• Handelshögskolans Entreprenörsutbildning i
Göteborg, www.entreprenorsutbildningen.se
• Högskolan I Halmstad ved Göteborg,
“Entrepreneurskap och förnyelse”, www.hh.se
• Luleå Universitet www.ltu.se
• Chalmers School of Entrepreneurship,
www.entrepreneur.chalmers.se
• Högskolan I Borås har to iværksætteruddannelser,
Affärsdesign og Sustainable Technology,
www.hb.se
• Högskolan I Kalmar, “Entreprenörskap och
kreativitet”, www.hik.se
• Högskolan I Väst, www.hv.se
• Entrepreneurskola vid Uppsala Universitet,
www.cef.uu.se
• Stockholm School of Entrepreneurship,
www.sses.se


