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ESMT (European School of Management and Technology) strävar efter 
att ge sina studenter den optimala inlärningsupplevelsen. Skolan började 
att använda Microsoft Surface Hub, en enhet som gör det enklare att ge 
lektioner med experter på distans, enklare att arbeta tillsammans med 
grupparbeten och enklare att överbrygga gapet mellan utbildningen och 
branschen. Genom att använda Surface Hub främjar ESMT integrerad 
inlärning, de erbjuder engagerande kursplaner och uppmuntrar studenterna 
till att ta en mer aktiv roll för en mer samarbetsorienterad klassrumsmiljö. 

http://www.esmt.org


European School of Management and Technology är 
baserad i Berlin, Tyskland, och det är en internationell 
handelshögskola som grundades 2002 av 25 tyska 
företag och organisationer från en rad olika sektorer.

Morgondagens ledare
European School of Management and Technology fokuserar på ledarskap 
och socialt ansvar, Europeisk konkurrens och hanteringen av teknik i sina 
masterprogram i Business Administration (MBA) och Executive MBA. 
De erbjuder även utbildning inom ledarskapsutveckling. Varje år går 
hundratals studenter från över 40 olika länder på skolan, och det sätter 
en härlig internationell prägel på skolans campus i tyska Berlin och Köln.

ESMT, som grundades av 25 olika tyska företag och organisationer, har 
som målsättning att utveckla företagsledare som tänker globalt, agerar 
ansvarsfullt och som respekterar individen. Skolan strävar efter att ligga 
i framkant när det gäller teknik, samtidigt som de vill ha en miljö som är 
präglad av samarbete. ”Vi tänker alltid på vart utbildningen är på väg och 
på hur vi kan hjälpa den att nå dit snabbare”, säger professor Catalina 
Stefanescu-Cuntze, dekan på ESMT. ”Vi skulle till exempel vilja se att fler 
av våra professorer integrerar teknik i klassrummet, men det kommer 
bara ske om verktygen är enkla att använda.” 

”Vi har sett en 
enorm entusiasm 
över Surface Hub 
hos både personal 
och studenter. 
Jag är mycket 
förväntansfull 
på vad det kan 
innebära för 
klassrumsmiljön.”

—Martha Ihlbrock, 
kommunikations- och 
marknadsföringschef 

på European School 
of Management 
and Technology



Dessutom letar skolan kontinuerligt efter möjligheter 
för studenterna att lära sig av experter utanför 
skolan, men logistik och kostnader begränsar 
studenternas möjlighet att ta del av kunskap som 
finns utanför skolan.

ESMT inser också att studenterna har mycket att 
göra. Vissa studenter jobbar heltid samtidigt som 
de studerar, och skolans mål är att vara så effektiv 
och flexibel som möjligt. ”Att hitta bättre sätt för 
studenter att ta igen lektioner som de missat och 
ge dem nya verktyg för att underlätta samarbete 
förbättrar upplevelsen för alla inblandade”, säger 
Nick Barniville, assisterande dekan på ESMT.

Uppkopplad undervisning
ESMT bestämde sig för att testa Microsoft 
Surface Hub för att utforska ny och förbättrad 
klassrumsteknik och för att fortsätta ge stöd till sina 
studenter. Surface Hub är en pekskärmsenhet med 
stor bildskärm och UHD (ultra high-definition). Den 
möjliggör videokonferenser med Skype för företag 
och har dubbla kameror på 1080 p, och den har 
även en digital whiteboardtavla och funktioner för 
att dela anteckningar. Surface Hub är baserad på 
operativsystemet Windows 10 och har Microsoft 
Office 365-program som PowerPoint, Excel och 
OneNote. Dessutom har den Skype för företag, 
som skolan använder för att förbättra både sin 
kommunikation och sitt samarbete.

ESMT har startat ett ”ambassadörsprogram” där 
personal, utbildningsledare och studentgrupper 
använder Surface Hub för att upptäcka olika sätt 
som enheten kan förbättra undervisningen på.
Det har gett positiva resultat. ”Interaktionen med 

Microsoft Surface Hub i klassrummet kan stärka min 
undervisning, eftersom jag får möjlighet att skicka 
undervisningsmaterialet med kommentarer till 
studenterna direkt efter lektionen,” säger Per Olsson, 
professor i redovisning på ESMT.

Studenterna gillar att Surface Hub erbjuder en mer 
uppkopplad samarbetsupplevelse vid grupparbeten. 
”Microsoft Surface Hub är lysande i sin enkelhet. Den 
är enkel att använda och har många funktioner som 
hjälper oss i vårt grupparbete, framför allt när inte 
alla i gruppen kan vara på plats på skolan samtidigt”, 
säger Katiso Seeiso Letsie som är masterstudent i 
management på ESMT. 
”Med hjälp av Skype för företag kan mina 
klasskompisar arbeta tillsammans under ett 
gruppmöte, och jag – var jag än befinner mig – kan 
dela mitt skrivbord med dem och ge dem åtkomst till 
mina beräkningar i realtid”, tillägger han. ”Surface Hub 
har den ovärderliga förmågan att smidigt ansluta 
till andra enheter och visa innehåll på dem, göra 
presentationer genom dem eller köra program från 
dem. Det bästa av allt är att du inte behöver vara någon 
teknikexpert för att använda funktionerna.” 



”Jag tror att det 
kommer att bli 
mycket enklare 
att uppmuntra 
interaktiv teknik 
i kursplanen nu när 
lärarna själva har 
sett möjligheterna 
med Surface Hub.”

—Robert Wilke, IT-chef 
på European School 

of Management and 
Technology

Aktiv utbildning
ESMT inser att studenter lär sig på många olika sätt och att Surface Hub 
erbjuder varierande och flexibla alternativ för inlärning. Det gäller 
vare sig det handlar om att visa inbäddade videoklipp, anteckna på en 
presentation med pekgester och pennanteckningar, eller arbeta med 
experter från andra länder för att visa nya tillvägagångssätt.

Fördelarna med Surface Hub är dessutom fler än de som gynnar 
studenterna. ”Idag kan en utomstående expert delta i ett videosamtal där 
studenterna kan se experten, men det är svårt för experten att veta vad 
det han eller hon säger får för gensvar”, säger Robert Wilke, IT-chef på 
ESMT. ”Med Surface Hub kan föreläsare som inte är på plats interagera 
med deltagarna. Möjligheten att se studenternas uttryck och gester gör 
att både undervisningen och inlärningen blir mer givande. Det är även 
bekvämare och mer kostnadseffektivt för oss att engagera utomstående 
experter när de inte behöver resa till något av våra campus.”

Wilke nämner även att studenterna kommer att uppmuntras till att ta 
en mer aktiv roll i undervisningen med hjälp av smidig anslutning av 
personliga enheter, med alltifrån smartphones till surfplattor och egna 
datorer. ”Om en student vill visa något på sin egna bärbara dator blir det 
i dagsläget ofta ett för stort avbrott när sladdar ska kopplas in för att resten 
av klassen ska kunna se”, säger Wilke. ”Med Surface Hub kan studenterna 
däremot lätt ta fram relevant information på sina egna enheter och visa 
den trådlöst via Miracast-teknik, vilket främjar ökad delaktighet. Att alla 
kan dela med sig av sina idéer – och att arbetet kan sparas till Microsoft 
OneDrive för företag och kommas åt vid senare tillfällen – är ett enormt 
framsteg i hur lärarna och studenterna samarbetar.”

Smidig anpassning
Genom att använda Surface Hub har ESMT gjort det enklare för lärarna 
att integrera en engagerande kursplan i klassrummet och att skapa ett 
tekniskt fokus. ”Vi betonar T:et i ESMT”, säger Ihlbrock. ”Vi har massor av 
teknik som inte används eftersom den har varit för besvärlig att använda, 
men vi har märkt att användarna av Surface Hub, både lärare och 
studenter, är mycket positiva Jag är mycket förväntansfull på vad det kan 
innebära för klassrumsmiljön.”



”Med Surface Hub 
kan föreläsare som 
inte är på plats 
interagera med 
deltagarna, och 
återkopplingen 
[de får från 
studenterna] där 
och då gör att både 
undervisningen och 
inlärningen blir mer 
givande.”

—Robert Wilke, IT-chef 
på European School 

of Management and 
Technology

Genom att erbjuda en enhet för enkelt samarbete, som ger oändligt 
många undervisningsmöjligheter utan att vara komplicerad, är ESMT 
en organisation som tänker framåt och som sätter studenterna i främsta 
rummet. ”Den är både enkel att använda och intuitiv, och den främjar 
kreativitet och ökar effektiviteten”, säger Wilke. ”Jag tror att det kommer 
att bli mycket enklare att uppmuntra interaktiv teknik i kursplanen nu när 
lärarna själva har sett möjligheterna med Surface Hub.”

Microsoft Surface Hub
Surface Hub är en enhet för samarbete som är utformad för att 
locka fram styrkorna i en grupp, med Microsoft-programvara 
och -tjänster som Windows 10, OneNote och Skype för företag.

Mer information om Microsoft Surface Hub finns på:
www.microsoft.com/surfacehub
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