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Udenlandske studerende
lægger millioner i Kolding
FIN FORRETNING: IBC tjener

FAKTA

.IBA

millioner af kroner på at
trække udenlandske studerende til Kolding, og det
giver både omsætning og
arbejdspladser.

IBA er oprettet som en selvstændig
uddannelsesinstitution, der har til
huse hos IBC. Samlet er der 35004000 årselever på IBC – heraf går
de cirka 800 på IBA. Årselever er
en optællingsenhed, og 3500 årselever dækker over langt flere studerende – godt 15.000 – idet mange
studerende er på skolen på kortere
ophold.

Af Christian Friis Hansen
Tlf. 7211 4220, cfh@jv.dk

Mens de videregående uddannelser
i regionen kæmper for at lokke landets ungdom til området, har IBC i
Kolding i løbet af de seneste år bygget en god forretning op på at trække udenlandske studerende til byen. For eksempel er der i øjeblikket
og frem til efterårsferien en hel klasse af studerende fra Indien.
I år vil der løbe 200 helårsstuderende udlændinge plus omkring 250
studerende i kortere ophold gennem IBC’s mølle, og de vil, ifølge
skolens udregninger, bidrage til
Kolding Kommunes økonomi med
25-33 millioner kroner.
– Når vi får udenlandske stude-

Vipin Mohan Singh er én af 15 indiske studerende, der går på IBC. 25-33 millioner kroner lægger udenlandske studerende årligt i Kolding. FOTO: MARIA HEDEGAARD

rende, så de betaler de som regel
det hele krone for krone. Alene her
på skolen giver det 16-18 akademiske arbejdspladser, siger rektor Niels Egelund, International Business
Academy, IBA, der er en selvstændig uddannelsesinstitution på IBC.
Regnestykket er enkelt: 200 studerende betaler 13 millioner kroner

til IBC for at få undervisning. Derudover skal de betale husleje for at bo
på kollegium eller lignende, ligesom de skal have mad, gå i biografen
og den slags. Her viser udregningerne, at hver enkelt bruger mellem
4.000 og 8.000 kroner månedligt, og
det giver en årlig omsætning til byen
på yderligere 12-20 mio. kroner.

For at trække flere udenlandske
studerende til Kolding har IBA eksempelvis fastansat en agent i London, og han skal blandt andet stå for
kontakten til de engelske uddannelsesinstitutioner.
I år kommer der 200 helårsstuderende til IBC, mens der i 2008 var
120. Før 2008 lå tallet langt under
100. På Syddansk Universitet har
man også enkelte udenlandske studerende, men ifølge campuschef
Jette Olsen er det i størrelsesordenen 10-15 om året og således ikke et
forretningsområde.
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Mand bed kvinde i næsen
Det var en overfald af de mere særprægede, der foregik natten til lørdag på Bygmarken i Nr. Bjert.
I forbindelse med et drikkelag var
der opstået et skænderi, og resultatet blev, at en mand bed en 31-årig
kvinde i næsen. Biddet var så hårdt,
at hun måtte køres på skadestuen.
Politiet kender identiteten på voldsmanden og afventer nu, om der er
grundlag for en egentlig voldssag
ved retten.
Jo-p

OVERFALD

Knust flaske i ansigt
En gæst i bylivet måtte en tur på
skadestuen for at blive syet efter et
overfald i Låsbygade.
Han var blevet passet op af en
gruppe unge og endte med at få
smadret en flaske i ansigtet.
Politiet kan ikke oplyse noget om
motivet bag overfaldet.
Jo-p

ANHOLDT

En hidsig kvinde
En 54-årig kvinde blev anholdt af
politiet fredag eftermiddag.
Hun var sur på en beboer på Violvej og stod derfor ude på vejen og
kylede ting og sager mod hoveddøren, da politiets patrulje ankom.
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FRITID

Gokartcenter vil
lave juniorklub
Unge piger og drenge mellem
11 og 16 år får nu bedre mulighed for at komme til at køre
gokart.
Det sker, når Kolding Gokart
Center på C. F. Tietgens Vej
vil forsøge at samle nok unge
til at starte en juniorklub for
dem, som har lyst til at udvikle deres interesse for gokartsporten. Initiativet kommer efter flere forældrehenvendelser om at få etableret en juniorklub.
For at juniorklubben kan
komme i gang, skal der være
tilmeldt mindst otte kørere.
Derfor holdes der på mandag den 17. august klokken 1718 informationsmøde i gokartcentret.
Højs

NARKO

Påvirket i bilen
En ung mand på 29-år blev
fredag aften standset på Vonsildvej af politiet. Manden, der
er fra Christiansfeld, var påvirket af narkotika af den ene
eller anden art. Der er blevet
taget en blodprøve, som nu
skal analyseres.

Fredag var en indisk helligdag, så her var det tid til bøn, hvor man for at styrke koncentrationen får en lille prik kaldet »tikka« i panden.

»Hvorfor kører bilerne i
Danmark altid med lys?«
UDDANNELSE: En klasse

lave mad.
Før opholdet i Danmark
faldt på plads, vidste de ingenting om vores lille skandinaviske land, men så satte de sig
til internettet.
– På internet læste vi om
landet, og efter vi er kommet
her til, viser virkeligheden sig
faktisk at holde ret godt stik,
siger Sandeep Kamal, 24 år.
Hvad de imidlertid har måttet erkende er, at den danske
krydderisituation er noget anderledes end den indiske, og
derfor er deres beholdning af
medbragte krydderier ved at
være opbrugt. De leder stadig efter et sted, hvor man
kan købe, hvad de kalder »ordentlig« karry og andre indiske specialiteter.

med indere er landet i
Kolding, hvor de går
på IBC, bor i hytter i
Vonsild og undrer sig
over, hvorfor vores biler altid kører med
lys.
Af Christian Friis Hansen
Tlf. 7211 4220, cfh@jv.dk

mennesker
MÆRKEDAGE

80 ÅR
Forhenværende lastvognsforhandler Bent H. Bering,
Hans Haves Vej 7, Kolding,
fylder mandag den 17. august
80 år.

70 ÅR
Anton Frandsen, Troldhedevej 9, 3. th., Kolding, fylder
tirsdag 70 år. Anton Frandsen
er ansat hos DS SM A/S i
Hjordkær.

60 ÅR
Frede Lumby, Seestvej 49H,
Kolding, fylder tirsdag 60 år.

FOTO: MARIATUXEN HEDEGAARD

Er alle strande i Danmark så
rene?
Er det normalt, at folk hjælper, når man ligner én, der ikke kan finde vej?
Er det altid så nemt at få et
lift?
Hvorfor kører bilerne med
lys midt på dagen?
Der er masser at undre sig
over, når man som 15 indiske
MBA-studerende fra New
Delhi er landet i Kolding for
to uger siden.
Her til lands står man ikke
ret, når læreren kommer ind
ad døren, man går ikke med
jakkesæt i skole og man knæler slet ikke og kysser rektors
sko, når han forlader skolen.
Men det gør man på Guatam Buddha University i New
Delhi, hvor Vipin, Deepak,
Sandeep og Aditya kommer
fra, så ikke bare har det været

Vipin Mohan Sing i forgrunden samt Sandeep Kamal (t.h.) og Aditya Kumar bor til daglig hos deres
FOTO: MARIATUXEN HEDEGAARD
forældre, men de er ferme til at lave mad.

På internet læste
vi om landet, og efter vi er kommet her til, viser virkeligheden sig faktisk at holde ret godt stik.

’’

Sandeep Kamal, 24,
Studerende fra Indien

et kulturchok for dem at komme til Danmark, på IBC, hvor
de frem til efterårsferien skal
tage en del af deres MBA
(Master of Business Administration) - man har også fået

én på opleveren.
De fire friske fyre bor sammen i en hytte på Vonsild
Camping, og selv om de i
morgen har været her i to
uger, har de ikke rigtig haft
tid til at se noget.
– Vi har kun tid til at gå i
skole, spise, lave lektier og
sove, fortæller 24-årige Aditya Kumar.
Den indstilling kan de nikke genkendende til på IBC,
hvor de oplever klassen med
15 studerende fra Indien som
meget dygtig og ekstremt di-

sciplineret.
– Vi havde en test, hvor de
skulle forbinde nogle udsagn
med nogle bestemte begreber, og ingen af dem havde én
eneste fejl. Det ser vi sjældent
hos vores danske studerende, fortæller lederen af deres
uddannelsesophold i Kolding, Keld Hvam.
Da JydskeVestkysten fredag besøger de fire indere i
deres hytte i Vonsild, er det
helligdag, så for første gang
er der mulighed for at slappe
lidt af og give sig god tid til at

FAKTA

.HVAD SKAL DE HER?
De 15 indiske MBA-studerende, skal under deres ophold i
Danmark særligt studere
det, der kaldes den skandinaviske model, eller det såkaldte flexi-curity-system. Hos os
er det nemt at fyre, fordi der
er et socialt sikkerhedsnet,
og derfor kan virksomhederne nemmere omstille sig efter konjunkturerne.

