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Isa Keller-Andreasen, lektor, studieleder DL, Afdeling for Forretningsudvikling, DTU Diplom 
 
 +45 21 56 10 44 
 iske@dtu.dk 
 

En engageret, pragmatisk og resultatorienteret kompetenceudvikler med hjerne og hjerte, der motiveres at få andre 
til at gå nye veje til gavn for dem selv og deres omgivelser. Jeg tror på livslang læring og bliver motiveret af at kunne 
understøtte kompetenceudvikling til gavn for mennesker og organisationer ved trække på min brede erfaring og ud-
dannelse inden for ledelse og IT samt efter- og videreuddannelse i privat og offentlig kontekst. Tror på mellemmenne-
skelige relationers styrke, og mener at ønskede forandringer skal forankres i kulturen gennem involvering og handling, 
før forandringen sker. 

 
Erhvervserfaring 

2015 –  2020 Undervisningsassistent ved CBS/ Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Vejledning af kan-
didatstuderende med Cand.merc.retninger: Strategi, Organisation og Human Resources Manage-
ment samt Cand.soc. Human Resource Management 

2008 -  DTU Diplom – før (IHK) Studieleder og lektor  

 Studieleder for Diplomuddannelsen i Ledelse siden dec. 2013. 

 Fagligt ansvar, planlægning og koordinering af udvikling, evaluering, undervisning og 
eksamen hvert semester på uddannelsens alle forløb, hvor samtlige ligger uden for 
DTUstrukturen, med interne koordinatorer, DTU Learn for Life, eksterne samarbejds-
partnere samt interne og eksterne undervisere 

o Ballerup - Åben Uddannelse 75 semestertilmeldinger 
 6 obligatoriske og 3 valgmoduler, der varierer alt efter aftagerbehov 

og koordineres med de øvrige studieledere på efter- og videreuddan-
nelsesområdet – og ud fra afdelingens strategiske satsninger 

o København i samarbejde med DJØF Kurser og Efteruddannelse 
 Åben uddannelse med 5 hold på de obligatoriske moduler pr. semester 

samt 6 valgmoduler – ca. 500 semestertilmeldinger 
 Specialforløb for Chefkonsulentuddannelsen der ikke følger semester-

opdeling – sammensat af 3 valgmoduler – 125 semestertilmeldinger i 
samarbejde med koordinatorer, underviserer, chefer internt og eks-
ternt 

 Specielforløb for Rigspolitiet Koncern ITs ledergruppe på 25 personer. 
Et samlet efteruddannelsesforløb med workshops i Diplom i Ledelse 

o København Ledernes Kompetencecenter 
 Åben uddannelsestilbud hos ekstern samarbejdspartner med 6 hold på 

de obligatoriske moduler samt 5 valgmoduler pr. semester – ca. 150 
semestertilmeldinger 

 Rekruttering af nye eksterne undervisere 
 Udarbejdelse af lektionsplaner, kvalifikationskrav og kompetencepla-

ner 
 Løbende koordinering og evaluering mellem DTU LLL, DTU Diplom og 

Ledernes 
o København Dansk Psykologforening – udvikling af specielt tilpasset fuldt forløb 

af DL for medlemmer 
 Udvikling og drift Uddannelsestilbud hold på de obligatoriske moduler 

samt 3 valgmoduler pr. semester 
 Rekruttering af undervisere 
 Udarbejdelse af struktur, indhold og form 
 Løbende koordinering, evaluering og udvikling mellem DTU LLL, DTU 

Diplom og Dansk Psykologforening 
o Nedsættelse af semesterteam 

 Kontakt til samtlige fagansvarlige, undervisere og administrative koor-
dinatorer på udbyderadresser 

 Udarbejdelse og koordinering af litteraturlister på alle interne og eks-
terne forløb 

mailto:iske@dtu.dk


 Curriculum Vitae for Isa Keller-Andreasen 

  side 2 

 Udarbejdelse ag koordinering af lektionsplaner på alle interne og eks-
terne forløb 

 Mødeindkaldelse og –ledelse hvert semester for alle undervisere 
 Løbende koordinering med eksterne samarbejdspartnere 

o Meritering ind i Diplomuddannelsen i ledelse for alle studerende på interne og 
eksterne forløb 

o Koordinering af afgangsprojektvejledning på DL (ca. 50 studerende pr. seme-
ster) 

o Bindeled mellem centraladministration DTU LLL omkring udvikling og afvikling 
af forløb og kundepleje 

o Mødedeltagelse i netværk fx DTUs studieledernetværk inden for efter- og vide-
reuddannelse 

o Markedsføringsmateriale til online og skriftlig – udarbejdelse og godkendelse 
 

 Studie- og karriererådgivning for kommende og eksisterende ledere fra private og of-
fentlige virksomheder, ministerier, styrelser, professionshøjskoler og universiteter på 
diplomuddannelserne (mere end 600 semestertilmeldinger), specifikt inden for ledelse, 
samt fleksible diplomforløb 

 

 Udvikling af Diplomuddannelsen i ledelse samarbejde med 10 andre udbydende institu-
tioner på strategisk, taktisk og operationelt plan 

o Udvikling af strukturændring på obligatoriske moduler fra 5 til 10 ECTS (2017-
18) 

o Politisk forhandling med ministerie og partshøring som næstformand i det nati-
onale faglige udvalg, der har beslutningskompetencen for uddannelsen 

o Udarbejdelse af nye målbeskrivelser for læringsudbytte i tværinstitutionel ar-
bejdsgruppe (2017-18) 

o Udarbejdelse af institutionsspecifikke studie- og eksamensbeskrivelser herun-
der indhold for samtlige moduler på uddannelsen 

o Løbende vurdering og ájourføring af samtlige valgmoduler 
o Løbende vurdering og ájourføring af litteratur anvendt på alle moduler 
o Afholdelse af halvårlige didaktiske og pædagogiske workshops for hele undervi-

serkorpset af eksterne og interne lektorer 
o Mødeindkalder i 4-6 årlige møder i Fællesudvalget for Ledelse samt forretnings-

udvalget 
o Udvikling af nye undervisnings- og eksamensformer i samarbejde med interne 

og eksterne partnere 
 

 Fagligt ansvar, udvikling og planlægning af specielle kursusforløb for private og offent-
lige virksomheder. 

Udvikling i samarbejde med DJØF Kurser og Efteruddannelse der ikke følger 
semesteropdeling – sammensat af 2 DLvalgmoduler og knyttet sammen af 
praksisdage   
 Lederuddannelse for lederne i undervisningen 
 HRMuddannelse for konsulenter, partnere og adminsitratorer 

o Efteruddannelsesforløb for Naturstyrelsen før Naturerhvervsstyrelsen 
o Efteruddannelsesforløb for Rigspolitiets Koncern ITs ledergruppe 
o Efteruddannelsesforløb på Rudersdals kommune 

 Udvikling af undervisningsplatform til Blended Learning i samarbejde med DJØF Kurser 
og Uddannelse 

 Oprettelse og drift af følgegruppe for Diplomuddannelsen i ledelse på DTU 

 Rekrutteringssamtaler og vurdering af eksterne undervisere til eksisterende og nye for-
løb 

 Sparring og coaching af undervisere 

 Kontakt og møder med virksomheder inden for private og offentlige sektor 

 Arrangør af faglige morgenmøder ved Center for Videreuddannelse/FUV 

 Realkompetencevurdering 
o Gennemførelse af vejledningssamtaler med de enkelte ansøgere 
o Udarbejdelse af vurderingskriterier for de enkelte ansøgere 
o Gennemførelse af realkompetencevurderinger 
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 Ansvarlig for Fleksibel Diplomuddannelse hvori ”ledelse” indgår 
o Gennemførelse af vejledningssamtaler 
o Undersøgelse af muligheder for sammensætning af individuelt fleksibelt di-

plomforløb 
o Udarbejdelse af uddannelsesplan 
o Udarbejdelse af mål for læringsudbytte for afgangsprojekt 
o Rekruttering af vejleder(e) 
o Sagsbehandling mellem DTU Diplom og DTU Learn for Life 

 
Udviklingsarbejder: 

 Udvikling af Fremtidens eksamensformer på lederuddannelserne med midler fra Puljen 
til udvikling af undervisningens kvalitet (2018-19, budget: kr. 127.000, bevilling: 
83.000kr) 

 Artikel til SEFI konference 2019  med posterpræsentation   

 Udvikling af overbygning på DTU interne lederuddannelse i samarbejde med Koncern HR 
(2017-19) 

o Afdækning af behov og muligheder gennem interviews af topledelsen, kom-
mende deltagere, studietur til UK universitetsledelseskapaciteter, workshops 

o Faglig specialist i arbejdsgruppen 
 

 WPansvarlig og -deltager på Projekt Bæredygtig Produktion, fokus på vidensopsamling 
og –deling, evaluering samt One-point-of-contact med vidensportal (2014-2016) 

 Projektansvar for uddannelseseksperimenter over en 3 årig periode under UDDX Uddan-
nelseslaboratoriet (2013-2016) med formål at ruste institutionens evner til SMV-studen-
ter-DTU samarbejde 

 Etablering, udvikling og afholdelse af Match Event – IHK/DTU Diploms projektbørs (2013-
2016) 

Artikler 

 Artikel til SEFI konference 2019 Budapest “Innovating exams design in lifelong learning” New 
Exam Design – Another Way of Learning med Poula Helth PhD og ekstern lektor  

Konference 

Posterpræsentation Innovating examforms in Life long learning” (”Fremtidens eksamensformer 
på lederuddannelserne” ) 

 

Facilitator Innovation Pilot (2017-2018) 

Konstitueret studieleder Diplomuddannelsen i Projektledelse (2015-2016) på efter- og videreud-
dannelsesområdet på DTU Diplom  

Innovationsambassadør for FUV 2016-  

Lektor – Diplomuddannelsen i Ledelse, Ingeniørernes Lederuddannelse, EBA ved Center for Vi-
dereuddannelse, DTU Diplom. Lektorbedømmer. 

Studiekoordinator for Diplomuddannelsen i Ledelse, Ingeniørenes Lederuddannelse EBA, Di-
plomuddannelsen i Projektledelse (2008 – 2013) 

Underviser på Sommerhøjskolen i Innovation og kreativitet (sommeren 2013 og 2014) 
Undervisning i Ledelse, Organisation, Strategi, Kommunikation, Videns- og innovationsledelse 
samt Innovation og forretningsudvikling på Diplomingeniøruddannelsen. 
Vejledning og coaching for afgangsprojekter på diplomuddannelserne 
 
Innovationskonsulent, ansvarlig for erhvervskontakten 2015 
HRD-konsulent med fokus på lederudvikling, ansvar for ledelsesseminar og workshops, imple-
mentering af strategier i forretningsenhederne og udvikling af MUSkoncept (2011-2012) 
Beskikket censor ved diplomlederuddannelserne samt censornet siden 2004 

 Konstitueret centerchef for Center for Videreuddannelse, Ingeniørhøjskolen i København (2008-
2009). Varetog budgettering, administration, planlægning, udvikling og koordinering af alle cen-
terets uddannelsesaktiviteter samt kontakter til eksterne samarbejdspartner. Forhandlinger med 
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virksomheders uddannelsesansvarlige. Koordination af eksterne og interne undervisere på 4 di-
plomuddannelse på efter- og videreuddannelsesområdet. Rekruttering. Ansættelsessamtaler. 
Mødeleder ved Centerrådet. Medlem af Det centrale studienævn. 

2006 - 2008 Uddannelseskonsulent og handelsskolelærer ved Erhvervsakademiet København Nord. Varetog 
praksisorienteret undervisning på ledelseskurser og -uddannelser. Deltog i udvikling af bachelor- 
og diplomuddannelsen i International Handel og Markedsføring inden for HRM-fagområdet. 

2005 - 2006 Konsulent og rådgiver inden for kompetenceudvikling hos Accelerate A/S.  

2003 - 2008 Ekstern undervisningsassistent IHK på Ingeniørernes Diplomlederuddannelser i Projektledelse, 
Ledelseskoncepter fx MUS og Lean, samt Kommunikation og Ledelse herunder DiSC-analysen.  
Gæstelærer på civ.ing.-uddannelsen i vidensledelse og læring.  
Vejleder og sparringspartner for ledere, der arbejder på deres afgangsprojekter inden for organi-
sation og ledelse/projektledelse (bachelorniveau) 

1994 - 2003 Underviser, projektkoordinator og uddannelseskonsulent ved Erhvervsakademiet Nordsjælland 
i organisationsteori, projektledelse på kurser og Multimediedesigneruddannelsen  

1992 - 93 Underviser og projektkoordinator ved Århus Købmandsskole, Efteruddannelserne.  

1989 - 90 Uddannelseskonsulent hos Natsoft S.A., Genève, Schweiz. Undervisning på engelsk og fransk 

1986 - 88 Systemkonsulent i Infocenteret hos ISS Data A/S.  

1984 - 86 Systemplanlægger og PC-konsulent hos Colgate Palmolive A/S. 

1982 - 84 Systemkonsulent og salgssupporter hos Honeywell Bull A/S 

Teoretisk uddannelse 

1999 – 2005 Cand.merc. i Strategi, Organisation og Ledelse, valgfag: International Human Resource Manage-
ment, Managing Information and Knowledge, Managing Corporate Communication, Tværhierar-
kisk ledelse i teoretisk perspektiv.  
Hovedopgave: Knowledge Management på gruppeplan i Kampsax.  

1997 - 1998 Pædagogikum ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (diplomuddannelse). 
Projektopgave: Evaluering af læringsprocessen. 

1980 - 82 Cand.merc. i databehandling og systemteori, generel og udvidet organisationsteori, samt økono-
mistyring set i et adfærdsteoretisk lys. Uden afsluttende hovedopgave. 

1977 - 80 HA fra Handelshøjskole i København 

1977 Diplôme de langue française, École Pègue, Genève, Schweiz 

1976 Matematisk-naturfaglig studentereksamen fra Rungsted Statsskole 

Kurser  

2015 I-DTU 

2014 Coaching, Kierkegaard og lederskab – KU’s Sommeruniversitet 5 hele dage + en opsamling 

2009 DiSC certificering – Det personlige lederskab 

2008 Kvalitet i det offentlige. Målstyring, Lean Ledelse og Business Excellence i det offentlige 

2004 Light my fire – Firewalking ved Martin Erichsen, theMCompany.com 

1995- 98 Diverse IT-superbrugerkurser 

1996 NLP Kommunikationskursus 

1995 - 1999 Personlig udviklingsforløb ved Art Reade 

Tillidserhverv  

2016-2018 Næstformand i IDA Education, Ingeniørforeningen i Danmark  
2016- Næstformand i forretningsudvalget og fællesudvalg i det nationale fagudvalg for Ledelse 
2011-2016 Medlem af og formand for Fællesudvalget for IT & Teknik 
2012 Bestyrelsesmedlem i IDA Education, Ingeniørforeningen i Danmark 
2011 Medlem af ekspertudvalg inden for diplomlederuddannelser. Medlem af forretningsudvalget for 

Diplomuddannelsen i Ledelse. Løbende revision og udvikling af 12 efter- og videreuddannelser. 
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2010-15 Ansvarlig for alumni-netværk på diplomlederuddannelserne. 

2003 - 2006 Formand, næstformand og bestyrelsesmedlem Slotsbakkens Andelsboligforening (238 huse) 

1996 – 2004 Skolebestyrelsesmedlem og næstformand ved Rungsted skole 

Sprog 

Engelsk Flydende tale og skrift (undervisningsniveau) 

Fransk Flydende konversation og rimelig skrift, efter 4½ års ophold i Genève, Schweiz 

Norsk, svensk Fuld forståelse og god konversation  
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 Professionelle kompetencer 

 Ledelse. Studieleder og - koordinator gennem 9 år. Motivering af interne og eksterne undervisere 
gennem personlig kontakt, evalueringssamtaler, nyhedsbreve, arrangementer af faglige fora og vi-
densdeling. Konstitueret centerleder i 1 år under chefs barsel. Facilitering af processen med formule-
ring og implementering af ny mission, vision, strategi og mål. Formand gennem 3 år for andelsbolig-
forening på 240 boliger og ansvarlig for succesfuld omdannelse til ejerboliger. 

 Rådgivning. Ledelseskonsulent og HRkonsulent. Ledergruppens sparringspartner og facilitator. Ledel-
ses- og HRrelaterede spørgsmål. Kompetencecudvikling af medarbejdere og ledere. Behovsafklaring. 
Sparring og løsningsudvikling med eksterne samarbejdspartnere inden for kompetenceudvikling.  

 Innovation. Facilitator på Innovation Pilot. Har i mere end 5 år arbejdet med udvikling af innovations-
center, - eksperimenter og –projekter. Innovationsambassadør 

 Organisering. Planlægning og gennemførelse af projekter, events med erhvervslivet og eksperimen-
ter, sammensætning af teams, opsplitning af opgaver. Semesterplanlægning af interne og eksterne 
uddannelsesforløb med eksterne undervisere. 

 Koordination. Studiekoordinator for lederuddannelser. Planlægning og koordination af undervisning 
for 15 undervisere og ca. 500 studerende på 4 geografiske steder. Opfølgende projektarbejde. Sam-
mensætning af tværfaglige undervisnings- og uddannelsesforløb og sikre ”den røde tråd”. 

 Rekruttering. Gennemførelse af test som certificeret i DiSC-personprofil. Skriftlig og mundtlig feed 
back til ansøgere, ansættelsesudvalg og topledelse. Udvælgelse og afholdelse af ansættelsessamtaler 
med kandidater. Argumentation og formulering af jobopslag. 

 Undervisning. I mere end 25 år undervist voksne inden for ledelse på alle niveauer. Pædagogisk efter-
uddannelse. Underviser i de nyeste teorier inden for ledelse, organisation og strategi med kobling til 
praksis fx. Teori U, Anerkendende ledelse, Videnledelse, altid med kobling til praksis. 

 Kommunikation. Stor undervisnings- og praksiserfaring med Transaktionsanalyse og Assertion samt 
AI. NLP-uddannet. Skriftlig og mundtlig strategisk og operationel kommunikation og formidling. 

 Forhandling. Kontraktforhandling hos eksterne samarbejdspartnere. Økonomiske forhandlinger. Un-
dervisning i forhandling. 

 Forretningsforståelse Cand.merc. uddannet og ansat i private virksomheder. Erfaring med udviklings-
projekter i samarbejde med strategiske samarbejdspartnere bl.a. Siemens A/S og DJØF-Efteruddan-
nelse, der giver udbytte for begge parter. 

Personlige kompetencer 

 Engagement. Alt, vi fokuserer på og styrker, vokser, så derfor er energi og engagement essentielt for 
succes både kollektivt og personligt. Tager teten, hvis der skal ændres til det bedre, og smittende 
energi til gruppen ifølge kollegaer. 

 Netværksskabende. Har øje for potentialer hos mennesker jeg møder. Ekstrovert. Har let ved at begå 
mig på alle niveauer. Succesfuld rekruttering af eksterne undervisere gennem netværk. Initiativtager 
og drivkraft af innovationscenter på DTU for erhvervsliv, undervisere og studerende. 

 Handlings- og målorienteret. Igangsættelse af udviklingsprojekter. Pragmatisk tilgang til daglig drift. 
Ingen resultater uden handling. 

 Medmenneskelig. Empati, situationsfornemmelse og intuition. Møder mennesker hvor de er, og dra-
ger omsorg for kollegaer, venner og familie i alle sammenhænge. 

 Fleksibel. Bred erfaring inden for privat og offentlig sektor. Veksler mellem ledelse, undervisning og 
ansvarsområder. Omstillingsparat. 

 Interkulturel forståelse. Har arbejdet og boet i alt 4½ år i udlandet, bl.a. som au pair og uddannelses-
konsulent i multinationalt konsulentfirma og undervist medarbejdere i WHO på engelsk og fransk. 

 


