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VELKOMMEN

At få noget til at flyve i den virkelige verden – 
det er formålet med alt, hvad vi gør. 

På KEA får du derfor en uddannelse, hvor du ikke 
bare læser, men i lige så høj grad løser. Vi giver dig 
teoretisk ballast og de nødvendige værktøjer, så 
du kan gøre dine tanker og ideer til virkelighed. På 
KEA lærer vi dig at kombinere teori og praksis.

Vi giver dig den nyeste viden, færdigheder og 
kompetencer til den karriere, du ønsker dig. Vi har 
uddannelser inden for teknologi, design, byggeri 
og det digitale område, og alle uddannelser er 
udviklet i samspil med erhvervslivet. Det betyder 
også, at du i løbet af din studietid kommer i praktik 
i en virksomhed og får prøvet teorien af i den 
virkelige verden.

På KEA skal du nemlig ikke bare vide. 
Du skal kunne. 

Velkommen på KEA.

Steen Enemark Kildesgaard 
Rektor

PÅ KEA 
SKAL DU IKKE BARE VIDE. 
DU SKAL KUNNE.
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PÅ KEA UDDANNER VI INDENFOR TEKNOLOGI, 
BYGGERI, IT OG DESIGN

VORES UDDANNELSER

KEAs fuldtidsuddannelser er organiseret inden for fire 
overordnede programområder:  

KEA Design, KEA Teknik, KEA Byg og KEA Digital  

Dem kan du læse mere om i dette katalog, hvor du 
selvfølgelig også kan se alle de forskellige uddannelser 
under de enkelte programområder. En del af vores 
uddannelser udbydes både på engelsk og dansk og 
enkelte kun på dansk eller engelsk.

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER
2 ÅR
En erhvervsakademiuddannelse er en kort videregående 
uddannelse, der tager to år og består af fire semestre og 
giver 120 ECTS point. Uddannelsen til datamatiker tager 
dog 2½ år og giver 150 ECTS point. Herefter kan du gå 
direkte i job eller læse videre.

PROFESSIONSBACHELOR 
3½ ÅR
En professionsbacheloruddannel se tager 3½ år. Uddannelsen 
stræk ker sig over 7 semestre og giver 210 ECTS point. 
Herefter kan du gå direkte i job eller læse videre.

 
TOP-UP UDDANNELSER 
1½ ÅR
Du har mulighed for at tage en overbygningsuddannelse, 
når du har færdiggjort din erhvervsakademiuddannelse, 

og dermed blive professionsbach elor. En overbygning tager 
1½ år, strækker sig over tre semestre og giver 90 ECTS 
point. Herefter kan du gå direkte i job eller læse videre.

Grafikken viser, hvordan KEAs uddannelser relaterer sig til 
det øvrige uddannelsessystem – KEAs uddannelser giver 
ikke pr. automatik adgang til uddannelser på kandidat- eller 
masterniveau.

JOB ELLER VIDEREUDDANNELSE

FØR: GYMNASIAL ELLER ERHVERVSUDDANNELSE

PROFESSIONSBACHELOR
3½ ÅR / 210 ECTS

ERHVERVSAKADEMI-
UDDANNELSE
2-2½ ÅR / 120-150 ECTS

BACHELOR TOP-UP
1½ ÅR / 90 ECTS

AF DEM ER

INTERNATIONALE 
UDDANNELSER

FULDTIDS-
UDDANNELSER

11

32

KEA I TAL

5400
1145
3850

500

FULDTIDSSTUDERENDE

INTERNATIONALE STUDERENDE

DELTIDSSTUDERENDE (EFTERUDDANNELSE)

MEDARBEJDERE
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PÅ KEA ER VERDEN UDENFOR 
EN DEL AF HVERDAGEN

STUDIEMILJØ

På KEA stræber vi efter at skabe de bedste jobmuligheder 
for vores stude rende. Alle uddannelser har derfor integrerede 
meritgivende praktikperioder, hvor du kan få erfaring 
og netværk, og du kan afprøve dine kompetencer i en 
virksomhed, der er relevant for studiet. 

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET
KEA samarbejder tæt med erhvervslivet og branche-
organisationer. Som studerende på KEA kommer du til at 
løse virkelige udfordringer for rigtige virksomheder i form af 
cases, projekter og opgaver, så du allere de under studiet 
begynder på den karriere, du drømmer om.

PRAKTIK
Praktik er en central del af studieforløbet på KEAs uddan-
nelser. Den erhvervsrettede studieform på KEA gør, at du 
er godt rustet til et praktikophold. Praktikforløbet giver dig 
netværk og erfaring inden for praktikstedets branche, som 
du kan bruge i dit videre karriereforløb. 

GÆSTEUNDERVISERE
KEA faciliterer jævnligt Open Lectures for studerende 
på tværs af uddannelser og fag. Gæstelærerne er fra 
erhvervslivet eller forskningsinstitutioner og bidrager til 
den daglige undervisning med inspiration, nye perspektiver 
og samarbejder. 

AF KEAS FÆRDIGUDDANNEDE FÅR JOB 
GENNEM DERES STUDIEJOB ELLER PRAKTIK

AF ERHVERVSAKADEMIERNES FÆRDIGUDDANNEDE 
BLIVER ANSAT I DEN PRIVATE SEKTOR

Kilde: Dimittendundersøgelse februar 2019

36%

FRA KEA TIL JOB

82%
AF DIMITTENDERNE HAR LEDELSESANSVAR
I DERES NUVÆRENDE STILLING45%

UDDANNELSES UDVALG
KEA har seks uddannelsesudvalg, der beskæftiger sig med 
hvert sit uddannelsesområde. I udvalget sidder KEAs ud-
dannelsesdirektører, uddannelseschefer, to undervisere, og 
repræsentanter fra erhvervslivet og brancheorganisationer. 
De studerendes råd, DSR, har to pladser. 

Udvalgene inddrages ved udvikling af nye og eksisterende 
uddannelser og rådgiver ledelsen om uddannelsernes kvali-
tet og relevans for samfundet. De seks udvalg dækker: Byg, 
Digital, Design, Teknik, Kompetence and Optometri. 

STUDENTERDEMOKRATI
Studenterdemokrati er en vigtig del af KEAs organisation. 
De Studerendes Råd (DSR) er en studenterpolitisk forening, 
der varetager de studerendes interesser på KEA. DSR er 
repræsenteret i Uddannelsesudvalg og Arbejdsmiljøorga-
nisationen. Derudover har de studerende to pladser i KEAs 
bestyrelse. 

INDFLYDELSE
De studerende har indflydelse på undervisningsmiljøet via 
KEAs arbejdsmiljøorganisation. De studerendes råd, DSR, 
har to repræsentanter i hver arbejdsmiljøgruppe. Strukturen i 
arbejdsmiljøorganisationen, herunder arbejdsmiljøgrupperne, 
følger KEAs adresser. 
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KEA ER EN LEGEPLADS, ET FÆLLESSKAB 
OG MASSER AF ANSVAR

Du har uendeligt mange muligheder som studerende på 
KEA. Værksteder med alt fra CNC-fræsere over de vildeste 
3D printere til overflod af digitalt isenkram. Vi har nordens 
største materialebibliotek. Vi har hyggekroge, bibliotek, 
møderum, tagterrasser, cafeer og barer. På KEA er der en 
ny udfordring rundt om hvert eneste hjørne. Vi håber, du vil 
bruge løs af alle mulighederne for kreativitet, fordybelse, 
udvikling og samvær. 

KEA MAKERLAB
KEAs prototypeværksted ligger lige overfor receptionen  
på Guldbergsgade. Her har du adgang til workshop 
faciliteter samt et bredt udvalg af maskiner og udstyr, der 
giver dig mulighed for at udvikle dine idéer fra koncept til 
færdigt produkt. Find mere information om Makerlab på 
kea.dk/makerlab 

MATERIAL DESIGN LAB OG MATERIAL CONNEXION
Material Design Lab er et tværfagligt område for alle,  
der kunne tænke sig at vide mere om materialer. Material 
Design Lab tilbyder adgang til fysiske materialeprøver, 
afholder kurser, events og fritidsaktiviteter og giver indblik  
i den nyeste udvikling og forskning indenfor materialer. 

KEA har Nordens største materialesamling, et projekt 
gennemført i samarbejde med Material ConneXion i New 
York. Material ConneXion omfatter ca. 1.500 fysiske prøver 
og adgang til mere end 7.000 materialeprøver online. 
Læs mere på materialdesignlab.dk

STUDIEMILJØ

KEA BIBLIOTEK
Når du besøger KEA Bibliotek træder du ind i et inspirerende  
studiemiljø, hvor fed stemning, smukke lokaler og høj fag-
lighed går hånd i hånd. 

På biblioteket er der plads til fordybelse, gruppearbejde og 
livlige samtaler. Vi afholder både faglige kurser og sociale 
events, hvor du kan møde KEA-studerende på tværs af 
programområder. Når du starter på KEA er du automatisk 
oprettet som låner, og har adgang til vores store bogsam-
ling, digitale ressourcer, pensumbøger og nyeste tidsskrifter. 
Læs mere på bibliotek.kea.dk

WEARABLES LAB
I Wearables Lab kan du få grundlæggende viden om  
elektronik, bygge dine egne wearables (digitale smykker og 
gadgets), lære at forstå behovet for sensorteknologi i dag 
og lære, hvordan du kan bruge din fantasi og viden til at 
skabe nye og unikke wearables. Du finder Wearables Lab i 
Guldbergsgade 29N, fjerde sal. Du kan få mere at vide på 
keawearables.com

TECH LOUNGE
Tech Lounge er fyldt med de nyeste teknologier. Studerende 
kan låne en del af udstyret med hjem, og udstyret kan bruges 
på studiet, fx til projektarbejde. Tech Lounge holder løbende 
events om bl.a. virtual reality, droneflyvning, Blockchain m.m.
Tech Lounge ligger på Lygten 16. Find mere information på 
kea.dk/techlounge

BIBLIOTEK OG MATERIAL CONNEXION

BØGER VENTER PÅ AT BLIVE LÅNT MED HJEM, 
OG DU KAN LÅNE BØGERNE 30 DAGE AF GANGEN9000

FYSISKE MATERIALEPRØVER I MATERIAL 
CONNEXION PÅ GULDBERGSGADE1500

E-BOOKS, SOM DU KAN FÅ ADGANG TIL PÅ 
BIBLIOTEKETS HJEMMESIDE28000

https://kea-makerlab.github.io/hello/
https://kea-makerlab.github.io/hello/
http://materialdesignlab.dk/
https://bibliotek.kea.dk/da/
https://keawearables.com/
https://kea.dk/techlounge
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IVÆRKSÆTTERI OG 
FREMTIDSSIKRET NETVÆRK

STUDIEMILJØ

PÅ KEA opfordrer vi vores studerende til at blive 
iværksættere. Idéen er ikke at lære om entreprenørskab, 
men at udøve entreprenørskab og forvandle gode idéer til 
bæredygtig forretning. Vores mål er at sætte dig i stand til 
selv at skabe det job, du drømmer om, og blive klogere på 
dine karrieremuligheder. KEA arrangerer også events, der 
styrker din professionelle karriere og netværk. 

CHARRETTE
Charretten er en intensiv og international tværfaglig works-
hop af en uges varighed. I alt 80 studerende fra KEA og 
institutioner fra hele verden arbejder sammen for at skabe 
innovative løsninger på urbane udfordringer. Læs mere på 
kea.dk/charrette 

KARRIEREDAG
To gange om året afholdes der en karrieredag for dig som 
studerende på KEA. Du kan også deltage i arrangementet, 
hvis du lige er blevet færdig med din uddannelse hos os. 
Om foråret afholdes en karrieredag for Byg og Teknik og om 
efteråret for Digital og Design. Til karrieremessen kan du 
møde virksomheder, som søger praktikanter og/eller medar-
bejdere til relevante studiejobs og fuldtidsstillinger. Relevan-
te fagforeninger vil også deltage, og her vil du kunne få svar 
på, hvad de kan hjælpe med, samt give dig en individuel 
sparring omkring dit CV. Hold øje med kalenderen på din 
uddannelsesside og KEA Student Life på Facebook for at se 
hvornår der er karrieremesse igen. Hvis du har spørgsmål til 
karrieredagene, kan du kontakte karriere@kea.dk

KEA ALUMNE
Når du er færdig med din uddannelse, kan du bevare 
kontakten til KEA. Ved at være medlem af KEA Alumne får 
du mulighed for møde eller gense tidligere medstuderende 
og styrke dit professionelle netværk og din karriere. KEA 
Alumne støtter dig i skiftet fra studerende til jobsøgende og 
ansat, alt imens vi fortsat er din sparringspartner.
Læs mere og tilmeld dig på alumne.kea.dk 

KEA TALKS
KEA Talks er en serie af faglige, men dog tilbagelænede, 
oplæg inspireret af TED Talks om emner som business, 
teknologi og design. Arrangementerne er gratis at deltage i,  
og varer typisk en halv time med mulighed for spørgsmål, 
kaffe og networking. Se mere på Facebook @keabibliotek 

VIL DU I PRAKTIK I DIN EGEN VIRKSOMHED?
Studerende med egen virksomhed har mulighed for at 
komme i iværksætterpraktik. Det vil sige, at du i din praktik-
periode arbejder på at bringe din virksomhed tættere på 
at blive økonomisk bæredygtig. Dette kan være lidt af en 
udfordring, derfor har vi på KEA inkubatoren, Ignite. Du får 
egen kontorplads på Campus Guldbergsgade. Har får du 
individuel vejledning af startup-coaches og et tilrettelagt 
startup-forløb med relevante workshops om fx pitching, 
prototyping, marketing, virksomhedsdrift, funding og m.m. 
Og du kommer, ikke mindst, i et værdifuldt tværfagligt 
netværk med andre nyetablerede virksomheder. Læs mere 
på mit.kea.dk/praktik

https://global.kea.dk/activities/charrette
mailto:karriere%40kea.dk?subject=
https://alumne.kea.dk/
https://da-dk.facebook.com/keabibliotek
https://mit.kea.dk/praktik
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BLIV EN DEL AF ET INTERNATIONALT 
OG LEVENDE MILJØ

ENGAGÉR DIG
På KEA er der mange muligheder for at engagere sig både 
i sociale og faglige sammenhænge. Som frivillig på KEA har 
du en enestående mulighed for at sætte dit fingeraftryk på 
studiet og samtidig tilegne dig en masse nye kompetencer, 
udvide dit CV og booste dit netværk! 

BARER
På KEA er der fire studenterdrevne barer, der alle holder 
fast fredagsbar. Her er stemningen helt i top, og der er god 
tradition for at dele en øl eller to studerende imellem. Deltag 
i festen på: Bar37, Guldbar, Moonbar og Monkeybar.

FESTER OG EVENTS
Fest skal der til! Derfor er der hvert år Semester Starts Party, 
hvor alle studerende er inviteret med til et brag af en fest. 
Festerne ligger i september og februar. September-festen 
afholdes traditionen tro på Docken i Nordhavn. 

BLIV BUDDY 
På KEA har vi Buddy-teams, hvor internationale studerende 
bliver introduceret til livet i København, og får en god start 
på studiet. Som Buddy får du trænet dine sprogkundskaber 
og udvidet dit internationale netværk. Vil du vide mere om 
KEAs Buddy-teams, så tag fat i studieliv@kea.dk

Uanset om du vil skabe et internationalt netværk, dyrke 
sport eller bare drikke en kop kaffe i caféen eller en øl i 
fredagsbaren, kan du finde det på KEA. Her er studerende 
fra 75 lande og rig mulighed for at lære dine medstuderende 
at kende - og holde kontakten.

KEA MENTORSHIP PROGRAMME 
Som studerende på KEA har du mulighed for at få at blive 
en del af KEAs mentorprogram. Mens du er studerende, 
vil du være mentee og få tilknyttet en mentor, som tidligere 
har været studerende på KEA. Når du bliver færdiguddan-
net på KEA, har du mulighed for selv at blive mentor for en 
KEA-studerende. Som mentee mødes du og snakker med 
din mentor, for at få gode råd, vejledning og input om, hvor-
dan du får et studiejob, en praktikplads eller et fuldtidsjob 
som færdiguddannet. Som mentee er du åben for at lære af 
mentorens erfaring og blive inspireret af mentorens karriere-
vej - både personligt og professionelt. 

STUDIELIV
Studieliv er noget, vi skaber sammen! I KEA Studieliv ser vi 
det som vores fornemmeste opgave at sætte rammerne for 
et fedt studiemiljø på KEA. Derfor afholder vi både Semester 
Start Party, KEA Cup, Cake Extravaganza og meget mere. 
Følg os på Facebook @KEAstudentlife og Instagram 
@kea_studentlife, og bliv opdateret på de ting vi laver.

STUDIEMILJØ

STUDIELIV OG KULTUREL DIVERSITET 

KOPPER KAFFE BLIVER DRUKKET PÅ KEA 
HVER DAG 

FORSKELLIGE NATIONALITETER ER REPRÆSENTERET 
BLANDT KEAS STUDERENDE

INTERNATIONALE INSTITUTIONER INDGÅR I 
ET SAMARBEJDE MED KEA

1600
75
90

mailto:studieliv%40kea.dk?subject=
https://da-dk.facebook.com/KEAstudentlife/
https://www.instagram.com/kea_studentlife/?hl=da
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På KEA gør vi meget for at fremme et internationalt 
studiemiljø og ruste vores studerende med et globalt 
udsyn. På KEA er der rig mulighed for at komme ud 
i verden. 

Hvad med eksempelvis et semester i Dublin, Toronto eller 
São Paulo? Eller et praktikophold hos en virksomhed på 
den anden side af kloden? Det er kun din fantasi, der 
sætter grænser. Du skal selv tage initiativet, men du kan 
få hjælp af vores internationale koordinatorer. 

PRAKTIK I UDLANDET
Aleksander Jørgensen tog først på studieophold til Berlin, 
hvor han læste arkitektur, bydesign- og udvikling. Denne 
oplevelse gav ham blod på tanden, og han drog endnu 
længere ud i verden, da han som eneste danske praktikant 
blev ansat hos MT Højgaard i Vietnam. Her havde 
Aleksander en hverdag med 30 vietnamesere og fik sig 
en på opleveren. Kontakt Global eller Praktik (se side 72).

SPROG OG KULTUR
Du kan styrke din internationale profil på vores gratis 
workshops, der handler om alt fra kommunikation over 
landegrænser til præsentation af dine egne internationale 
kompetencer på arbejdsmarkedet. 

Læs mere og tilmeld dig på global.kea.dk

GO GLOBAL

EN INTERNATIONAL PROFIL

Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Kina, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, 
Indien, Irland, Italien, Litauen, Nederlandene, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, 
Serbien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Storbritannien, USA

INTERNATIONALE PARTNERSKABER
KEA samarbejder med over 90 institutioner over hele verden. KEA har foretaget en grundig 
kvalitetsvurdering af alle institutionerne for at sikre, at de alle leverer et højt akademisk niveau.

UDVEKSLING
Som KEA-studerende har du mulighed for at studere et 
semester på en af vores 90+ internationale partnerinsti-
tutioner. Du får selvfølgelig merit for det semester, du har 
tilbragt i udlandet. 

KORTE UDLANDSOPHOLD
Du har også mulighed for at tage på korte udlandsophold, 
på workshops og summer schools. Udlandsophold er en 
unik mulighed for at udvide din personlige og professionelle 
horisont, få opøvet interkulturelle og sproglige færdighe-
der samt få nye venner og et internationalt netværk. Alt 
sammen noget, der er med til at gøre dig attraktiv for en 
fremtidig arbejdsgiver. Kontakt en international koordinator 
(se side 72).

Kilde: Praktik Evaluering 2018/19

AF VORES STUDERENDE ER I PRAKTIK 
I UDLANDET7%

PRAKTIK

AF VORES STUDERENDE SIGER, AT DERES 
PRAKTIKOPHOLD GIVER DEM EN ØGET FAGLIGHED95%
AF KEAS PRAKTIKVIRKSOMHEDER ER TILFREDSE 
MED KEAS PRAKTIKANTER97%

https://global.kea.dk/
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DE STUDERENDE OG DERES BAGGRUND

Kilde: Studenterprofil 2019

KØNSFORDELING

42%  KVINDER

58%  MÆND

ALDERSFORDELING

13%  UNDER 21 ÅR

51%  21 - 24 ÅR

24%  25 - 30 ÅR

12%  OVER 30 ÅR

UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND

34%  STX (ALMEN STUDENTEREKSAMEN)

8%  HHX

16%  HF

15%  GUS (GYMNASIAL UDDANNELSE FRA UDLANDET)

13%  ERHVERVSUDDANNELSE

7%  HTX

8%  ANDET
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BACHELOR TOP-UP 
1½ ÅR / 90 ECTS
–
PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION

DK INT

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE 
2 ÅR / 120 ECTS
–
ENERGITEKNOLOG 

PRODUKTIONSTEKNOLOG 

AUTOMATIONSTEKNOLOG

EL-INSTALLATØR

VVS-INSTALLATØR

IT-TEKNOLOG

DK INT

PROFESSIONSBACHELOR 
3½ ÅR / 210 ECTS
–
OPTOMETRI

DK

PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION
NASIR MOHAMOUD, STUDERENDE

På KEAs tekniske uddannelser kan du specialisere dig inden for så forskellige områder som energi, 
automation, installation, teknologi og optometri. Fælles for dem alle er, at du under din uddannelse er i tæt 
kontakt med virksomheder i form af caseforløb og aktuelle problemstillinger. Og under dit obligatoriske 
praktikforløb får du mulighed for at afprøve dine kompetencer. Der er efterspørgsel på profiler med tekniske 
uddannelser, hvilket er starten på en god karrierevej. Lad dig inspirere og læs mere om uddannelserne i 
dette katalog.

Du kan også læse mere på kea.dk

TEKNIK

I N T E L L I G E N T

J E G  V I L  Æ N D R E

P R O D U K T U DV I K L I N G

VO R E S VA N E R M E D

Adgangskrav: Læs mere på kea.dk eller kontakt KEA Optag for rådgivning og information (se side 72).

https://kea.dk/
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AUTOMATIONSTEKNOLOG DK

Som automationsteknolog bliver du den, som står 
i spidsen for den praktiske programmering og 
optimering af automatiske anlæg i produktions-
tekniske miljøer. Du vil lede og håndtere udvikling 
af projekter inden for automationsområdet samt 
strukturere og kvalitetssikre løsninger for virksom-
heder, der sikrer optimering af deres tekniske 
styresystemer og automatiske anlæg.

Den 2-årige videregående uddannelse giver dig 
en viden om styring, regulering og robotter samt 
opbygning og optimering af tekniske styresystemer 
i industrien. Gennem uddannelsen bliver du i stand 
til at planlægge og eksekvere tekniske projekter i 
forhold til virksomhedens og kundens ønsker. Der 
er et stort behov for automationsteknologer på 
arbejdsmarkedet.

VIL DU LÆRE AT PROGRAMMERE INDUSTRIENS 
STORE AUTOMATISKE MASKINER OG ANLÆG?

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

JOBMULIGHEDER
En automationsteknolog er beskæftiget inden for 
det private i ind- eller udland; typisk i virksomheder 
med større automatiske produktionsanlæg eller som 
rådgivende ingeniører. Dette kan fx være inden for 
medicinalindustrien, i fødevareindustrien, inden for 
energiforsyning og maskinproduktion.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Produktudvikling og Teknisk Integration, som er en 
1½-årig overbygning.

PRAKTIKUM
Har du en gymnasiebaggrund har du nu mulig for at få et 
4 ugers værkstedskursus, inden du starter uddannelsen.

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/AUT

1 2 3 4

AFGANGSPROJEKT

VALGFAG

PRAKTIKMASKINEN CELLEN SYSTEMET

NYHED 
Vinteroptag på 

automationsteknolog 
med studiestart i  

januar 2020

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/automationsteknolog
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2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

1 2 3 4

IT-TEKNOLOG DK

IT-teknologuddannelsen er bygget op omkring fire 
fagområder: Netværksteknologi, programmering, 
integrerede systemer samt facilitering af IT rådgiv-
ning og konsulentopgaver. På uddannelsen lærer 
du at designe og opbygge kommunikationstek-
niske systemer og interfaceteknik. Desuden lærer 
du at lede projekter og udviklingsopgaver, lave 

kvalitetskontrol og ressourcestyring. Du får indsigt 
i teknologien bag anvendelig IT-sikkerhed og viden 
om, hvordan man udvikler og anvender den. Sam-
tidig får du undervisning i at analysere og omsætte 
virksomhedsbehov inden for netværksteknologi til 
tekniske sikre løsninger.

NØRDER DU MED NETVÆRKSTEKNOLOGI, 
PROGRAMMERING OG IT-SYSTEMER?  

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/IT

JOBMULIGHEDER
Alle virksomheder, der anvender elektronik eller 
IT-udstyr, har brug for nogen til at rådgive, indkøbe, 
implementere, træne, servicere, vedligeholde, udvikle, 
supportere og dokumentere m.m. Disse funktioner kan 
varetages af IT-teknologer.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i IT-
sikkerhed eller Produktudvikling og Teknisk Integration, 
som er 1½-årige overbygningsuddannelser.

NETVÆRKSKOMMUNIKATION, SERVERE, ROUTERE, IT-SIKKERHED OG PROGRAMMERING

IT-PROJEKTSTYRING, -RÅDGIVNING OG KVALITETSSIKRING 

PROGRAMMERINGSTEKNIK, ALGORITMER OG DESIGNMØNSTRE

INTEGREREDE SYSTEMER, INTERNET OF THINGS (IoT-TEKNIK)

EKSAMENSPROJEKT

VALGFAG PRAKTIK

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

PRODUKTIONSTEKNOLOG DK/INT

På uddannelsen til Produktionsteknolog lærer 
du at anvende tekniske, innovative, kreative og 
analytiske færdigheder i forhold til produktudvikling 
og produktion. Som færdiguddannet Produktions-
teknolog kommer du typisk til at arbejde med at 
konstruere og udvikle nye produkter samt deltage 
i planlægningen og styringen af produktionen. 

Projekterne er du selv med til at definere, men 
der tages udgangspunkt i konstruktionsberegnin-
ger, materialer og design, som er meningsfuldt 
og anvendeligt, og som opfylder virkelighedens 
behov. Du vil arbejde med cases, der berører andre 
aspekter såsom forretningsmodel, marked, brugere 
og kommunikation.

VIL DU ARBEJDE I SPÆNDET MELLEM 
PRODUKTUDVIKLING, PROCES OG FREMSTILLING?

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/PT

JOBMULIGHEDER
Produktudvikler, ideudvikler, driftsplanlægger, indkøber, 
konstruktør, salgskonsulent, kvalitetsleder, værkfører, 
designer eller projektleder.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Produktudvikling og Teknisk Integration, eller Design & 
Business, som er en 1½-årig overbygningsuddannelser. 

1 2 3 4

PRAKTIK

AFSLUTTENDE PROJEKT

PROJEKTARBEJDE

KORTE INTENSE FORLØB 
INDEN FOR FAGELEMENTERNE 
PRODUKTUDVIKLING 
PRODUKTION 
AUTOMATIONSTEKNOLOGI

KORTE INTENSE FORLØB 
INDEN FOR FAGELEMENTERNE 
PRODUKTUDVIKLING 
PRODUKTION 
AUTOMATIONSTEKNOLOGI

PROJEKTARBEJDE

UNDERVISNING INDEN 
FOR FAGELEMENTERNE 
PRODUKTUDVIKLING 
PRODUKTION 
AUTOMATIONSTEKNOLOGI

VALGFAG

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/it-teknolog
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/produktionsteknolog
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ENERGITEKNOLOG DK

Både i Danmark og resten af verden er der stigende 
fokus på at reducere vores energiforbrug og CO2-
udslip. Hvis du vil være med til at udvikle energirigtige
helhedsløsninger, så er Energiteknolog en uddannel-
se for dig. Som energiteknolog bliver du også den, 
der identificerer kundernes energitab og CO2-udslip 
og sørger for, at det reduceres. Både som rådgiver 

og projektleder på løsningerne. Du bliver en nøgle-
spiller, når Danmark skal nå sine energi- og klimamål. 
Helt konkret får du færdigheder i at udvikle og energi-
effektivisere bygningers klimaskærme, ventilations-
anlæg, el- og VVS-installationer, centralvarmeanlæg, 
varmepumper, samt at omlægge deres energiforsy-
ning til vedvarende energikilder og -lagre.

VIL DU VÆRE EKSPERT 
I MINDRE ENERGIFORBRUG? 

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

JOBMULIGHEDER
Med uddannelsen kan du blandt andet søge arbejde
i virksomheder, der beskæftiger sig med bygningers 
klimaskærme og installationer eller industriens proces-
anlæg. Du kan også søge arbejde som energirådgiver 
inden for kommunale og statslige områder, som 
beskæftiger sig med bygninger og deres tekniske
installationer.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Produktudvikling og Teknisk Integration, som er en 
1½-årig overbygning.

Uddannelsesstart: 
Sommer 

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Kan også tages 
på deltid

Mere info:

KEA.DK/ET

1 2 3 4

ENERGIFORMER

BYGNINGERS INDEKLIMA

BYGGETEKNIK OG
ENERGIANALYSE

ENERGIRIGTIG
PROJEKTERING

PRAKTIK

AFGANGSPROJEKT

ENERGI, ØKONOMI
OG MILJØ

VENTILATION

INNOVATION

LANDBRUG

TRANSPORT

VALGFAG

ENERGIOPTIMERING AF  
PROCESANLÆG

INDUSTRI

VIRKSOMHED

PRAKTIKUM
Har du en gymnasiebaggrund har du nu mulig for at få et 
4 ugers værkstedskursus, inden du starter uddannelsen.

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/energiteknolog
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VVS-INSTALLATØR DK

VVS-installatør er en 2-årig uddannelse, hvor du 
lærer om sanitetsteknik, varmeteknik, gas teknik, 
indeklimateknik samt automatik og sty ring. 
Du får styr på installationstekniske basiselementer 
som kommunikation, teknisk dokumentation, 

matematik og informationsteknik og mere 
generelle virksomhedsfag såsom projektledelse, 
virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt 
kvalitet, sikkerhed og miljø. 

VIL DU ARBEJDE MED INSTALLATIONER OG TEKNIK? 
BLIV AUTORISERET!

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

JOBMULIGHEDER
Egen installatørvirksomhed, installatør/overmontør 
i en installationsvirksomhed, styrings/reguleringstekniker 
i en industrivirksomhed, sælger/ repræsentant i en 
leverandør- eller grossistvirksomhed, VVS-tekniker i en 
rådgivende virksomhed eller som beregner.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Produktudvikling og Teknisk Integration, som er en 
1½-årig overbygning.

Uddannelsesstart: 
Sommer 

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Kan også tages 
på deltid

Mere info:

KEA.DK/VVS

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

EL-INSTALLATØR DK

El-installatør er en 2-årig uddannelse, hvor 
du bl.a. lærer om elektroteknik, forsynings-, 
regulerings- og installationsteknik. Du kommer til 
at lære om installationstekniske basiselementer: 
Kommunikation, teknisk dokumentation, 

matematik og informationsteknik. Endvidere bliver 
du undervist i forskellige virksomhedselementer: 
Projektledelse, entreprisestyring, økonomi og 
virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt 
kvalitet, sikkerhed og miljø. 

VIL DU ARBEJDE SOM LEDER INDEN FOR INSTALLATION 
ELLER SOM SELVSTÆNDIG? BLIV AUTORISERET!

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Kan også tages 
på deltid

Mere info:

KEA.DK/EL

JOBMULIGHEDER
Egen installatørvirksomhed, installatør/overmontør 
i en installationsvirksomhed, tekniker i en industri-
virksomhed, el-installatør/tekniker/konsulent i en 
rådgivende virksomhed, sælger/repræsentant hos en 
el-leverandør/grossist.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Produktudvikling og Teknisk Integration, som er en 
1½-årig overbygning.

1 2 3 4 1 2 3 4

INSTALLATIONSTEKNISKE BASISELEMENTER
MATEMATIK, DOKUMENTATION, INFORMATION OG KOMMUNIKATION

VIRKSOMHEDSRELATEREDE 
ELEMENTER
KVALITET, SIKKERHED & MILJØ
ORGANISATION & LEDELSE

TEKNOLOGI OG PROJEKTERING
BYGNINGSINSTALLLATIONER II
ELFORSYNINGSANLÆG

TEKNOLOGI OG PROJEKTERING 
TEKNISK BEREGNING, BYGNINGSINSTALLATIONER, BYGNINGS-
AUTOMATIK OG AUTOMATIK

VIRKSOMHEDSRELATEREDE ELEMENTER
PROJEKT- & ENTREPRISESTYRING, ØKONOMI OG VIRKSOMHEDSDRIFT

AFSLUTTENDE PROJEKT 

VALGFAG
AUTORISATIONSPRØVE-
FORBEREDENDE
1 VALGFRIT MODUL

VALGFAG
1 VALGFRIT MODUL

PRAKTIK

INSTALLATIONSTEKNISKE BASISELEMENTER

INDEKLIMA/VENTILATION 2

GASTEKNIK

VIRKSOMHED

EKSAMENSPROJEKT

VALGFAGVIRKSOMHED

TEKNOLOGI OG PROJEKTERING PRAKTIK

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/vvs-installat%C3%B8r
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/elinstallat%C3%B8r
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PBA: OPTOMETRI DK

Uddannelsen som Autoriseret Optometrist (optiker) 
giver dig mulighed for at blive en del af det sund-
hedsfaglige virkefelt med fokus på synskorrek tioner 
samt formidling af problemløsninger til klienter -  
i særlig grad i optikerforretninger. Uddannelsen er 
både teoretisk og praktisk funderet. Dét, du lærer 
under studiet, afprøves løbende på KEAs synsprøve-

klinikker og i praktikperioderne. Kombinationen af 
teori og praksis giver dig viden om synsudmåling 
og korrektion af synsfejl, øjensygdomme, salg af 
briller indenfor de seneste modetrends samt kon-
taktlinser med henblik på at give den bedst mulige 
klientvejledning.

INTERESSERER DU DIG FOR SUNDHEDSVIDENSKAB  
OG VIL DU HAVE SYNET I FOKUS? 

JOBMULIGHEDER
Med en PBA i Optometri har du titlen Autoriseret 
Optometrist. Du kan få job i optikerforretninger eller 
blive selvstændig. Du kan ligeledes, i mindre omfang, 
få ansættelse på fx. et hospital, i staten samt i grossist- 
eller produktionsvirksomheder.

VIDEREUDDANNELSE
Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab 
på AU, Master of Public Health (MPH) på KU. Master 
of Science in Clinical Optometry (MSc. Clin. Opt.) i 
udlandet.

3½ ÅR
7 SEMESTRE

210 ECTS

1 2 3 4 5 6 7

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/ 
OPTOMETRI

GRUNDLÆGGENDE 
VIDENSKAB 

OKULÆR PATOLOGI 
& FARMAKOLOGI

OKULÆR PATOLOGI 
& FARMAKOLOGI

 PRAKTIKGRUNDLÆGGENDE VIDENSKAB PRAKTIK

BACHELOR-
PROJEKT

HUMAN VIDENSKAB

VISUEL VIDENSKAB/ 
OKULÆR ANATOMI & FYSIOLOGI/
VISUEL OPTIK

OPTIK

OPTOMETRI/REFRAKTION

BRILLEGLAS/VÆRKSTEDSOPTIK 

BINOKULÆRT 
SYN, SVAGSYN 
OG SKELEN

KONTAKT-
LINSER

KONTAKT-
LINSER

VALGFAG
PRAKTIK

PRAKTIK

https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/optometri
https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/optometri
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BA TOP-UP: PRODUKTUDVIKLING OG TEKNISK INTEGRATION DK/INT 

Professionsbacheloruddannelsen i Produktudvikling 
og teknisk integration er en top-up til erhvervs-
akademiuddannelserne indenfor installation, 
automation, energi, produktudvikling/produktion 
og IT/elektronik. Uddannelsen giver dig analytiske, 
metodiske og praktiske færdigheder, som sætter dig 
i stand til at integrere og styre et produktudviklings-

forløb inden for det tekniske område. Produkt-
udvikling skal i denne sammenhæng forstås bredt 
- dvs. udvikling af fysiske produkter, koncepter eller 
tekniske ydelser. Teknisk integration betyder, at 
du lærer at sætte din faglighed i spil i samarbejde 
med andre faggrupper, og at du får indsigt i alle 
produktudviklingens faser. 

DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED 
PRODUKTUDVIKLING OG NYE TEKNOLOGIER?

JOBMULIGHEDER
Som færdiguddannet i produktudvikling og teknisk 
integration kan du eksempelvis komme til at arbejde 
med: produktudvikling, projektledelse, optimering af 
produktionssystemer og processer, energioptimering 
og installationer, konsulentarbejde og rådgivning, 
selvstændig virksomhed og iværksætteri. 

VIDEREUDDANNELSE
Med en BA top-up i Produktudvikling og Teknisk 
Integration har du mulighed for at videreuddanne dig 
som kandidat fx som: Cand.scient.techn. på AAU eller 
på en af IT-Universitetets kandidatuddannelser. 

INTEGRERET PRODUKTUDVIKLING OG 
INDUSTRIEL DESIGN

VALGFAG 

FAGLIG OG BÆREDYGTIG 
PRODUKTUDVIKLING

BACHELORPROJEKT 

PRAKTIK

1½ ÅR
3 SEMESTRE

90 ECTS

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/PTI

5 6 7

https://kea.dk/uddannelser/top-up/produktudvikling-teknisk-integration
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ØKONOMI OG IT
KLARA SØGAARD JENSEN, STUDERENDE

BACHELOR TOP-UP 
1½ ÅR / 90 ECTS
–
DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

IT-SIKKERHED 

WEB DEVELOPMENT 

SOFTWARE DEVELOPMENT

DK INT

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE 
2 ÅR / 120 ECTS
–
MULTIMEDIEDESIGNER 

DATAMATIKER *

DK INT

PROFESSIONSBACHELOR 
3½ ÅR / 210 ECTS
–
ØKONOMI OG IT

DK INT

* 5 SEMESTRE / 2½ ÅR / 150 ECTS

KEAs digitale uddannelser giver dig viden og færdigheder, så du kan arbejde med den digitale fremtid 
i en global kontekst. Uddannelserne tager udgangspunkt i udvikling af IT-systemer og design af 
kommunikation. Uddannelserne på Digital spænder vidt, og her kan du opnå færdigheder inden for alt 
lige fra hardcore programmering, processer og systemer, forretningsudvikling til digitalt design. På studiet 
er du i tæt kontakt med erhvervslivet, og du laver dine opgaver i samarbejde med virksomheder og 
organisationer. Find den uddannelse, der passer dig bedst, og læs mere om KEAs digitale uddannelser 
i dette katalog.

Du kan også læse mere på kea.dk

DIGITAL

Adgangskrav: Læs mere på kea.dk eller kontakt KEA Optag for rådgivning og information (se side 72).

T E K N O LO G I

J E G  V I L  G Ø R E

M E D

P R I VATØ KO N O M I

N Y
S J OV T  O G  F O R STÅ E L I G T

https://kea.dk/
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MULTIMEDIEDESIGNER DK/INT

VIL DU UDVIKLE FRONTEND OG SKABE UX 
& SOCIAL MEDIA?

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

1 2 3 4

JOBMULIGHEDER
Web designer, Frontend designer, Frontend developer, 
SoMe Manager, content manager, content creator.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up i 
Digital Konceptudvikling, Design & Business eller Web 
Development, som er 1½-årige overbygninger.

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/MMD

Multimediedesigneruddannelsen er en digital 
designuddannelse, der giver dig viden, færdigheder 
og kompetencer indenfor frontend design og 
programmering, user experience (UX), content 
produktion, teknologi og forretningsforståelse. 
Du kommer til at arbejde med design og udvikling 
af webløsninger, mobile tjenester, kommunikation 

og indholdsproduktion til sociale medier, frontend 
programmering samt innovation og entreprenørskab. 
På studiet er du i tæt kontakt med erhvervslivet, og 
du laver mange af dine opgaver i samarbejde med 
virksomheder og organisationer. Studiet indbefatter 
10 ugers praktik, hvor du kan afprøve dine digitale 
færdigheder i praksis. 

EKSAMENSPROJEKT

PRAKTIKDESIGN OG PROGRAMMERING  
AF DIGITALE BRUGER-
GRÆNSEFLADER 1

DESIGN OG PROGRAMMERING  
AF DIGITALE BRUGER-
GRÆNSEFLADER 2

DESIGN OG PROGRAMMERING 
AF DIGITALT INDHOLD 1

DESIGN OG PROGRAMMERING 
AF DIGITALT INDHOLD 2

VALGFAG: 
FRONT-END DEVELOPER
CONTENT CREATOR

DATAMATIKER DK/INT

1 2 3 4 5

PRAKTIK

EKSAMENS-
PROJEKT

SYSTEMUDVIKLING

VIRKSOMHEDEN

VIRKSOMHEDEN TEKNOLOGI

VALGFAG

2½ ÅR
5 SEMESTRE

150 ECTS

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/DAT

JOBMULIGHEDER
Som Datamatiker kan du få job som programmør, 
systemudvikler, systemadministrator og webudvikler.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre på KEA og tage en BA top-up 
i Software Development, Web Development, Digital 
Konceptudvikling eller IT-sikkerhed, som er 1½-årige 
overbygninger. 

PROGRAMMERING

På uddannelsen lærer du at programmere, 
analysere og dermed at udvikle og vedligeholde 
IT-systemer. Desuden vil du lære, hvordan IT spiller 
sammen med organisationer og opnå indsigt i den 
teknologi, der gør det hele muligt. Vi lægger vægt 

på, at du lærer at designe og udvikle applikationer 
i samarbejde med andre. Software handler nemlig 
også om mennesker. Valgfag giver dig mulighed for 
at specialisere dig i et emne som for eksempel nye 
programmeringssprog og mobile løsninger.

VIL DU OMSÆTTE DIN PASSION FOR PROGRAMMERING 
TIL EN VÆRDIFULD UDDANNELSE?

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/multimediedesigner
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/datamatiker
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VALGFRI 
MODULER/
STUDIER I
UDLANDET

PRAKTIK VIDENSKABS
TEORI/ 
PROJEKT-
METODE

BACHELOR-
PROJEKT

MIKRO-
ØKONOMI

SOFTWAREKONSTRUKTION

SYSTEMUDVIKLING

ERHVERVSØKONOMI 

ORGANISATION

FORRETNINGSSTRATEGIMAKRO-
ØKONOMI

STRATEGISK 
MARKETING

INFORMATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATION 
& PRÆSENTATION

SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

INTERNATIONAL 
ERHVERVSRET

INNOVATION OG 
IVÆRKSÆTTERI

PBA: ØKONOMI OG IT DK/INT

Gennem en unik kombination af fag lærer du at ar-
bejde med IT forretningsanalyse, digital forretnings-
udvikling, forandring af virksomheder og IT ledelse, 
herunder også at forstå hvordan virksomheder på-
virkes af IT, økonomien og samfundet. Hvadenten 
du drømmer om en karriere i erhvervslivet eller om 
at starte din egen virksomhed, så giver en bachelor 

i Økonomi og IT dig metoder og værktøjer til inno-
vativ og analytisk tænkning, til at planlægge og til 
at få tingene til at ske. Eksempler på valgfag: ERP 
and SAP HANA, Business Process Management, 
IoT and Data Analytics, Working as a Software 
Developer.

VIL DU HAVE EN KARRIERE INDEN FOR 
FORRETNINGSUDVIKLING OG IT?

3½ ÅR
7 SEMESTRE

210 ECTS

1 2 3 4 5 6 7

JOBMULIGHEDER
Du bliver uddannet til at arbejde med IT og ledelse. 
fx med projektledelse, koordination, systemudvikling, 
indkøb, salg, iværksætteri eller som virksomheds- eller 
IT-konsulent. 

VIDEREUDDANNELSE
Med en PBA i Økonomi og IT har du mulighed for 
at søge ind på et cand.merc eller et cand.it studie i 
Danmark eller fortsætte dine studier i udlandet.

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/OEIT

https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/%C3%B8konomi-it
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5 6 7

Som studerende på Digital Konceptudvikling lærer 
du at udvikle og implementere digitale koncepter og 
løsninger for virksomheder med behov indenfor han-
del, marketing, kommunikation og design. Uddan-
nelsen giver dig den viden og de færdigheder, der 
kræves for at kunne udvikle koncepter og løsninger, 
baseret på digitale virksomhedsmodeller og kreativ 
idéudvikling, for en række forskellige typer virksom-

heder med forskellige behov. Uddannelsen består af 
både obligatoriske fag og valgfag, så du har mulig-
hed for at tilpasse din uddannelse til egne interesser 
og mål. Undervisningen foregår i et kreativt miljø 
og i tæt samarbejde med stærke virksomheder fra 
relevante brancher, der både gæsteforelæser, stiller 
opgaver eller andre cases for de studerende - og 
vigtigst er en del af det daglige studie.

VIL DU UDVIKLE FREMTIDENS DIGITALE 
KONCEPTER?

JOBMULIGHEDER
Uddannelsen kvalificerer dig blandt andet til at arbejde 
med at udvikle kommunikations- og designkoncepter, 
digitale løsninger og strategiske koncepter til fx reklame- 
og marketingbureauer med en digital profil, samt med 
e-handel-, web-, design- og kommunikationsbureauer. 

VIDEREUDDANNELSE
Med en BA top-up i Digital Konceptudvikling kan 
du ansøge om en kandidatuddannelse på en række 
danske universiteter, fx IT-Universitetet og CBS, eller 
forfølge yderligere studier i udlandet.

PRAKTIK

VALGFAG

DIGITAL MARKEDSFØRING

BACHELOR PROJEKT

KONCEPTUDVIKLING OG
VÆRDISKABELSE

BRUGERUNDERSØGELSE OG METODE

TEKNOLOGIFORSTÅELSE

PROJEKTLEDELSE

VIDENSKABSTEORI

1½ ÅR
3 SEMESTRE

90 ECTS

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på dansk

Mere info:

KEA.DK/DIGITAL- 
KONCEPT

BA TOP-UP: DIGITAL KONCEPTUDVIKLING DK

https://kea.dk/uddannelser/top-up/digital-konceptudvikling
https://kea.dk/uddannelser/top-up/digital-konceptudvikling
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In the top-up programme in Software Development, 
you will learn how to design and program large, 
data-heavy and distributed systems. You will work 
with all of the various aspects of the software 
development process, such as databases, contracts, 

tests, system integration, project management 
and system development. Examples of electives: 
Mobile Platforms or Software Design Patterns. The 
electives can change from semester to semester in 
order to be aligned with trends in the industry. 

DREAMING ABOUT A FUTURE IN 
THE SOFTWARE INDUSTRY? 

1½ YEARS
3 SEMESTERS

90 ECTS

JOB OPPORTUNITIES
Software Developer, Technical Project Manager, 
Software Analyst, Software Programmer or IT Architect.

BA TOP-UP: WEB DEVELOPMENT INTBA TOP-UP: SOFTWARE DEVELOPMENT INT

5 6 7 1½ YEARS
3 SEMESTERS

90 ECTS

As a Web Developer, you will learn how to under-
take the process of designing and constructing 
web applications in projects of all sizes. You will be 
working creatively with coding and creating realistic 
projects while you improve your programming skills 
to a professional level. Upon graduation, you will 

typically work in development departments of 
companies or in large consulting or software com-
panies in the area of web applications. Examples 
of electives: Mobile Platforms and Web Security. 
The electives can change from semester to semester 
in order to be aligned with trends in the industry.

DO YOU WANT TO DESIGN AND PROGRAM 
WEB APPLICATIONS?

Programme start: 
Summer and Winter

Language of 
instruction: English

Learn more:

KEA.DK/SD

Programme start: 
Summer and Winter

Language of 
instruction: English

Learn more:

KEA.DK/WEB-
DEVELOPMENT

JOB OPPORTUNITIES
Front or Back-end Developer, Programmer, Web Master, 
Webshop Developer or Web Designer.

INTERNSHIP

FINAL EXAM PROJECT

FURTHER EDUCATION
With a BA top-up in Software Development, you can 
apply for a Master’s programme, for example at the IT 
University of Copenhagen or at DTU, or pursue further 
studies abroad. 

FURTHER EDUCATION
With a BA top-up in Web Development, you can 
apply for a Master’s programme, for example at the IT 
University of Copenhagen or at DTU, or pursue further 
studies abroad. 

5 6 7

INTERNSHIP

FINAL PROJECT

WEB DEVELOPMENT

INTERFACE DESIGN

DATABASES

DEVELOPMENT ENVIRONMENTS

ELECTIVES

DATABASES FOR SYSTEM DEVELOPERS SYSTEM INTEGRATION

TEST DEVELOPMENT OF LARGE SYSTEMS

ELECTIVES

https://kea.dk/en/programmes/top-up-bachelor-degree/software-development
https://kea.dk/en/programmes/top-up-bachelor-degree/web-development
https://kea.dk/en/programmes/top-up-bachelor-degree/web-development
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BA TOP-UP: IT-SIKKERHED DK

1½ ÅR
3 SEMESTRE

90 ECTS

Hackerangreb og stigende IT-kriminalitet giver 
desperat mangel på IT-sikkerhedsspecialister. 
IT gør mange ting lettere, men det gør os også 
sårbare. Eksempler på cyber crime strækker sig 
fra indblanding i valgkampen i USA til kommuner 
i Danmark, der udsættes for Ransomware. IT er 
blevet et våben på lige fod med andre våben. 
Og det stiller helt nye krav til beskyttelse. Der er 
IT i alt fra køleskabe til biler og store finansielle 

systemer, så sikkerhed er noget, flere og flere 
virksomheder er nødt til at forholde sig til. Du bliver 
ekspert i bekæmpelsen af hackere, randsomware 
og DDOS-angreb, og du får kompetencer indenfor 
governance – altså de gode procedurer for at 
undgå angreb. Du får mulighed for at specialisere 
dig via valgfag i emner som for eksempel Forensics 
– altså hvordan man opklarer og dokumenterer 
angreb.

DRØMMER DU OM AT BESKÆFTIGE DIG 
MED IT-SIKKERHED?

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/ 
IT-SIKKERHED

JOBMULIGHEDER
Som færdiguddannet professionsbachelor i IT-sikkerhed 
kan du eksempelvis komme til at arbejde med: Pene-
tration tester, System administrator, System security 
professional, Security consultant, Security Operations, 
Center engineer, Network security professional, Network 
administrator, IT-security project manager.

5 6 7

PRAKTIK

BACHELOR PROJEKT

INTRODUKTION TIL IT SIKKERHED

IT-GOVERNANCE

NETVÆRKS- OG 
KOMMUNIKATIONSSIKKERHED

SYSTEM SIKKERHED

VIDEREGÅENDE IT-GOVERNANCE

SOFTWARE SIKKERHED

VALGFAG

VIDEREUDDANNELSE
Med en BA top-up i IT-sikkerhed kan du ansøge om en 
kandidatuddannelse på AAU, ITU, KU eller DTU.

https://kea.dk/uddannelser/top-up/it-sikkerhed
https://kea.dk/uddannelser/top-up/it-sikkerhed
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DESIGN

Adgangskrav: Læs mere på kea.dk eller kontakt KEA Optag for rådgivning og information (se side 72).

SMYKKER, TEKNOLOGI OG BUSINESS
ANNE SOFIE BJØRNILD, STUDERENDE

KEAs designuddannelser giver dig den nyeste viden, færdigheder og kompetencer til en karriere 
indenfor design business i mode-, smykke- og livsstilsbranchen. Vi uddanner indenfor smykker, fashion 
design, fashion management, pattern design, marketing, communication & new media, brand design og 
entreprenørskab. Altid med fokus på de nyeste teknologier, materialer og produktion – og altid sammen 
med både lokale og globale virksomheder. Læs mere om designuddannelserne i dette katalog.

Du kan også læse mere på kea.dk

BACHELOR TOP-UP 
1½ ÅR / 90 ECTS
–
DESIGN & BUSINESS
5 SPECIALERETNINGER

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE 
2 ÅR / 120 ECTS
–
DESIGNTEKNOLOG

E-DESIGN

PROFESSIONSBACHELOR 
3½ ÅR / 210 ECTS
–
SMYKKER, TEKNOLOGI OG BUSINESS

DK INT

DK INT

DK INT

S M Y K K E R
J E G  V I L

M E D

U N I K K E  F O R TÆ L L I N G E R

D E S I G N E

https://kea.dk/
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E-DESIGN DK

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

DRØMMER DU OM AT IVÆRKSÆTTE 
GENNEM KREATIVITET OG INNOVATION?

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/ED

JOBMULIGHEDER
Du kan blive eventdesigner, iværksætter, projekt-
koordinator, designassistent, grafisk designer, visual 
merchandiser, trendspotter og meget mere.

VIDEREUDDANNELSE
Du har mulighed for at læse videre på en top-up 
uddannelse fx Design & Business på KEA.

1 2 3 4

IDÉGENERERING & 
METODER

AFSLUTTENDE PROJEKT

VALGFAGSMODULFRA IDÉ TIL VIRKELIGHED PRAKTIK

På E-design får du en grundlæggende indsigt i fire 
kerneområder inden for iværksætteri: Global entre-
prenørskab, den virtuelle virksomhed, innovation 
og design. Gennem en kombination af design og 
business, hands-on tilgang og samarbejde med 
virksomheder bliver du klædt på til at skabe kon-
krete produkter og koncepter. Du uddanner dig til 

at blive iværksætter inden for livsstil og design eller 
til at arbejde in-house med design og udviklings-
processer virtuelt og globalt. 
Hovedfag: Designproces, Forståelse og formgiv-
ning, Innovation, Virksomhedsøkonomi, Kultur 
og trends, Markedsføring og kommunikation, 
Organisati on, Projektstyring og -ledelse.

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/e-designer
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DESIGNTEKNOLOG DK/INT

VIL DU SKABE FREMTIDEN MED DESIGN,
TEKNOLOGI & BUSINESS?

JOBMULIGHEDER
Du kan bl.a arbejde som trendspotter, konceptudvikler,
fashion designer, konstruktør, indkøber, grafiker og
brand designer. Dette afhænger naturligvis af, hvilket
speciale du optages på.

VIDEREUDDANNELSE
Som Designteknolog har du mulighed for at læse videre 
på en top-up-uddannelse fx Design & Business eller 
Digital Konceptudvikling på KEA.

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/DT

1 2 3 4

DESIGN, TEKNOLOGI & 
BUSINESS

SPECIALEDEL 1: 
FASHION MANAGEMENT
PATTERN DESIGN
SUSTAINABLE FASHION
MARKETING & COMM. DESIGN

PRAKTIK AFSLUTTENDE PROJEKT

SPECIALEDEL 2 VALGFAGSMODUL

DESIGNTEKNOLOG SPECIALER

FASHION MANAGEMENT (DK)
Her arbejder du med styring af mode- og livsstils-
branchens mange processer i et internationalt miljø. 
Specialet dækker kerneområderne: Handel, logistik, 
kommunikation og produktkendskab. Du arbejder
med indkøb, materialevalg, produktudvikling, 
leverandørudvælgelse, kvalitetsvurdering, øko-
nomi, logistik samt kommunikation. Du arbejder 
praksisnært ofte i samarbejde med virksomheder. 
Som færdiguddannet vil du derfor kunne deltage i 
tværfaglige samarbejder i værdikæden, håndtere 
internationale forhandlinger, deltage i produktud-
viklingsprocesser samt virksomheders materiale og 
varestrømme under hensyntagen til bæredygtighed, 
økonomi og virksomheders rammer og produkti-
onsmetoder. Du vil typisk kunne få arbejde som 
indkøbsassistent eller production controller.

PATTERN DESIGN (DK)
Her arbejder du praksisnært med problemløsning, 
produktudvikling, drapering og konstruktion af  
fashion design. Specialet dækker kerneområderne: 
Teknologi, produktudvikling og kvalitetsstyring. Med 
udgangspuntk i konstruktion og graduering vil du 
udvikle løsninger, der balancerer det funktionelle 
med det æstetiske. Gennem opgaver og projekter 
lærer du selvstændigt at udarbejde mønstre, vælge 
materialer, lave målskemaer samt at kommunikere 
effektivt både internt og eksternt om produktudvik-
ling. I undervisningen indgår samarbejder med virk-
somheder. Når du er færdiguddannet, vil du typisk 
kunne arbejde i modevirksomheder som produkti-
ons- eller designorienteret konstruktør. 

SUSTAINABLE FASHION (DK)
Her arbejder du kreativt, praksisnært, innovativt og 
konceptuelt med beklædningsdesign og accessories  
i en bæredygtig og markedsorienteret kontekst. 
Specialet dækker kerneomåderne: Designproces-
sen, visuel kommunikation, trend og sociologi.  
Du lærer om designprocesser, formgivning, visua-
lisering, æstetik, kultur og trends. I undervisningen 
arbejder du med erhvervsrettede projekter. Når du 
er færdiguddannet, vil dit kendskab til bæredygtig
mode og dertil knyttede metoder kunne give dig
ansættelse som designassistent, trendspotter eller 
iværksætter i mode- og livsstilsindustrien.

MARKETING & COMMUNICATION DESIGN (DK/INT)
Her arbejder du både visuelt og skriftligt med  
markedsføring, konceptudvikling, kommunikations-
design, grafisk design og branding. Du arbejder ud
fra analyser af målgruppen, konteksten, markedet,
kultur og trends. Specialet dækker kerneområderne:  
Kommunikation, konceptudvikling og management. 
Udgangspunktet er konceptuel kommunikation 
samt kampagne- og cross-media løsninger. Du 
arbejder helhedsorienteret med proces- og metode-
forståelse - ofte i tæt samarbejde med erhvervs-
livet. Du designer kommunikation og marketing på 
baggrund af strategi, relevant teori og empiri. Når du 
er færdiguddannet, vil du på assistent-niveau typisk 
kunne arbejde indenfor områder som marketing-, 
PR-, event-koordinering eller som kommunikations-
assistent. Specialet kan læses på både dansk og 
engelsk.

Designteknolog er en 2-årig erhvervsakademiud-
dannelse med fire specialer, der alle er rettet mod 
mode- og livsstilsbranchen samt kommunikations- 
og mediebranchen. I løbet af fire intense semestre 
opnår du en holistisk værdikædeforståelse og får 
specialiseret viden og kompetencer indenfor det 
speciale, du optages på. Grundlæggende for alle 
Designteknologstuderende på 1. semester er, at 
basisfagene er henholdsvis design, teknologi og 

business. På dit speciale på 2. og 3. semester 
arbejder du med teori, metode og praksis igennem 
øvelser, opgaver, projekter og cases i samarbejde 
med virksomheder. På sidste del af 3. semester 
skal du også i praktik i en virksomhed i ind- eller 
udland. På 4. semester udbydes valgfag, der giver 
dig mulighed for individuelt at tone dit speciale. På
sidste del af 4. semester skal du selvstændigt udar-
bejde et projekt i samarbejde med en virksomhed.

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/designteknolog
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PBA: SMYKKER, TEKNOLOGI OG BUSINESS DK/INT

VIL DU ARBEJDE MED HELE PROCESSEN 
FRA IDE TIL SOLGT SMYKKE?

3½ ÅR
7 SEMESTRE

210 ECTS

JOBMULIGHEDER
Smykkedesigner, konceptudvikler, salgs- og marketing-
medarbejder, trendspotter, indkøber, sourcer, PR-
koordinator, konsulent/rådgiver eller iværksætter.

VIDEREUDDANNELSE
Med en PBA i Smykker, Teknologi og Business har 
du mulighed for at videreuddanne dig på en kandidat-
uddannelse.

Uddannelsesstart: 
Sommer 

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/PBA-
SMYK

1 2 3 4 5 6 7

SMYKKER/
REDSKABER

BUSINESS/
MARKED

SMYKKE-
KONCEPT

FORM/
ÆSTETIK

BUSINESS/
INNOVATION/
SMYKKER/
KONCEPT/
IDENTITET

PRAKTIK SMYKKER/
INNOVATION

REDSKABER/ 
MATERIALER

METODE/ 
KOMMUNIKA-
TION

FRA IDÉ TIL 
FÆRDIGT 
PRODUKT

BACHELOR-
PROJEKT

Omdrejningspunktet for uddannelsen er smykker, 
teknologi og business med en tværfaglig forståelse 
for produktion ved hjælp af moderne teknologier. 
Vi fokuserer i høj grad også på, hvordan smykker 
konceptualiseres, produceres, markedsføres og 
sælges nationalt og internationalt. Vi fokuserer også 

på Wearable Technology, Makers Movement og The 
Quantified Self set i forhold til fremtidens smykke-
industri. Teoretisk, praktisk og metodisk lærer 
du selvstændigt at tilrettelægge, lede og udføre 
komplekse processer, der resulterer i innovative og 
kreative løsningsforslag indenfor smykker. 

https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/smykker-teknologi-og-business
https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/smykker-teknologi-og-business
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BA TOP-UP: DESIGN & BUSINESS DK/INT

VIL DU ARBEJDE MED DESIGN I ET BREDERE 
PERSPEKTIV?

JOBMULIGHEDER
Konceptudvikler, brand designer, iværksætter, fashion 
manager, sustainable fashion designer, pattern 
designer, produktudvikler, projektleder, marketing-, PR-, 
marketingkoordinator, kommunikationsmedarbejder, AD 
assistent, mediekonsulent, trend researcher, corporate 
blogger. Disse jobmuligheder afhængiger af det 
speciale, du optages på.

VIDEREUDDANNELSE
Med en BA top-up i Design & Business har du mulighed 
for at videreuddanne dig på en kandidatuddannelse 
eller at fortsætte dine studier i udlandet.

1½ ÅR
3 SEMESTRE

90 ECTS

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/DB

SPECIALEDEL 3 OG VALGFAG

SPECIALEDEL 4

PRAKTIK

BACHELORPROJEKT

PRAKTIK

SPECIALEDEL 2 OG VALGFAG

SPECIALEDEL 1

FÆLLESMODUL

5 6 7

Bacheloruddannelsen i Design & Business er en 
top-up-uddannelse på halvandet år rettet mod 
forskellige brancher indenfor mode, livsstil og 
kommunikation. I løbet af tre intense semestre 
lærer du at tilrettelægge, lede og udføre komplekse, 
analytiske og kreative opgaver med relevant 
praksis og teori. Grundlæggende for alle speciale-

retningerne er fagene design, business, sociologi, 
vidensproduktion og metode. Du skal i praktik i 
en virksomhed for at afprøve dine færdigheder i 
praksis og få brugbare erfaringer fra arbejdslivet. 
Som en rød tråd igennem hele dit studieforløb vil 
du koncept- og/eller produktudvikle i samarbejde 
med virksomheder.

https://kea.dk/uddannelser/top-up/design-business
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DESIGN & BUSINESS SPECIALER

SUSTAINABLE FASHION DESIGN (DK)
Her arbejder du kreativt, konceptuelt og innovativt 
med beklædningsdesign og accessories i en bære-
dygtig og markedsorienteret kontekst. Du lærer at 
anvende trend- og markedsanalyser til design og 
produktudvikling. Du vil kunne udvikle og formidle 
innovative, konkurrencedygtige design-koncepter 
med udgangspunkt i bæredygtighed. 

PATTERN DESIGN (DK)
Her arbejder du innovativt og praksisnært med 
problemløsning og produktudvikling og indgår 
aktivt i den kreative proces for udvikling og 
konstruktion af form og bæredygtigt materialevalg 
til fashion design. Du vil få viden om relevante 
teorier og metoder inden for konstruktion og 
graduering, professionens praksis inden for 
produktudvikling, form, funktionalitet og materialer 
samt modens udvikling.

FASHION MANAGEMENT (DK)
Her arbejder du med ledelse og styring af mode- og 
livsstilsbranchens supply chain i en global kontekst 
og med et bæredygtigt fokus. Du arbejder med 
indkøb, kvalitetsvurdering, produktudvikling, mikro- 
og makroøkonomi, forhandlingsteknikker, logistik 
og interkulturel kommunikation. 

COMMUNICATION DESIGN & MEDIA (DK/INT)
Her arbejder du innovativt i krydsfeltet mellem 
tendenser, sociologi, retorik og grafisk design for 
at kunne levere innovativ kommunikation både 
skriftligt og visuelt på forskellige medieplatforme. 
Du vil få viden om trendteori, antropologisk metode, 
kulturforståelse og idehistorie, designteori og 
semiotik, argumentationsstrategi, fremtidsanalyse, 
innovationsprocesser, teknologi, medier, formidling 
og retorik. Specialet kan læses på både dansk 
og engelsk. 

BRAND DESIGN (DK/INT)
Her arbejder du strategisk, kommunikativt og 
kreativt med at designe og konceptudvikle stærke 
brands, baseret på grundige analyser af virksom-
heden, markedet, kultur og trends. Du vil få viden 
om strategisk planlægning, projektledelse, strate-
gisk marketing, brand management, trendspotting, 
grafisk design, identitet og forretningsforståelse. 
Specialet kan læses på både dansk og engelsk.
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PROFESSIONSBACHELOR 
3½ ÅR / 210 ECTS
–
BYGNINGSKONSTRUKTØR

DK INT

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE 
2 ÅR / 120 ECTS
–
KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER 

BYGGEKOORDINATOR

BYGGETEKNIKER

DK INT

BYGNINGSKONSTRUKTØR
RASMUS OVERGAARD DANIELSEN, STUDERENDE

Har du en ambition om at arbejde i bygge- og anlægsbranchen, så har KEA en række spændende 
uddannelser, der klæder dig på til dit kommende job. På KEAs byg-uddannelser er der rig mulighed for 
at forene praktiske erfaringer og teoretisk viden. Læs mere om uddannelserne i dette katalog. 

Du kan også læse mere på kea.dk

BYG

Adgangskrav: Læs mere på kea.dk eller kontakt KEA Optag for rådgivning og information (se side 72).

G O D E  D I A LO G
B R I N G E

BYG G E B R A N C H E NI N D  I

J E G  V I L D E N

https://kea.dk/
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KORT- OG LANDMÅLINGSTEKNIKER DK

Kort- og landmålingsteknikeren håndterer geo-
grafiske data fra opmålinger til bearbejdning på 
computeren. Det sker ved at indsamle, bearbejde 
og formidle stedbestemt information og bruge disse 
i projekter med kort- og landmålingsbehov. Du lærer 
de grundlæggende tekniske færdigheder inden 
for kort- og landmåling: Opmåling, udstykning og 
afsætning, bl.a. om ansvar, beregningsprincipper, 

terrænmodeller, sagsgange, lovgivning, kortprojek-
tioner og kvalitetssikring. Inden for bearbejdning af 
geografiske data lærer du bl.a. om geodatabaser, 
geodatamodeller, kartografisk design, informations-
systemer (fx GIS), software til bearbejdning og 
præsentation af data samt projektstyringssoftware. 
Der findes to specialeretninger: Landmålingsteknik 
og Kortteknik.

VIL DU KOMBINERE UDELIV MED NY 
TEKNOLOGI OG GODE JOBMULIGHEDER?

JOBMULIGHEDER
Gode jobmuligheder, eksempelvis hos landinspektør-
firmaer, geodatastyrelsen, regioner og kommuner,  
energiforsyninger, entreprenør- og ingeniørfirmaer, kort-
producenter, vejdirektoratet og trafikselskaber.

VIDEREUDDANNELSE
Som Kort- og Landmålingstekniker kan du læse en 
MTM, som står for Master in Technology and Manage-
ment på AAU.

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

1 2 3 4

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/KL

TVÆRFAGLIGE OPGAVER 
GEOGRAFISKE DATA

PRAKTIK SPECIALEPROJEKTLOKALPLAN
UDSTYKNING
SITUATIONSPLAN
KORTLÆNING
AFSÆTNINGSPLAN

INTRO OPGAVE

AFGANGSPROJEKTPROFESSIONSRETNING
LANDMÅLINGSTEKNIK
KORTTEKNIK

INSTRUMENTER 
KORTPRODUKTION

FÆLLES DEL

https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/kort-og-landm%C3%A5lingstekniker
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BYGGEKOORDINATOR DK

Kompleksiteten i byggeriets processer er stigende, 
og skærpede krav sætter samarbejde, effektivise-
ring og produktivitet i fokus. Byggekoordinatoren 
vil typisk være det koordinerende led mellem 
projektleder og sjakbajs med fokus på udførelse 
og optimering af byggeprocesser. Du skal kunne 
analysere, vurdere og sikre samspillet mellem fag-
grupperne i byggesager. Du lærer at kunne granske 

og forstå et udbudsmateriale. Desuden skal du 
kunne planlægge en fagentreprise, samt opstille 
og vælge løsningsmuligheder i forbindelse med 
planlægning og ressourceforbrug. Uddannelsen 
sikrer dig desuden en grundlæggende viden om 
virksomhedsdrift. På uddannelsen lærer du stoffet 
ved at arbejde med konkrete virksomhedscases, 
og du kommer også ud i et praktikforløb.

SKAL DET VÆRE DIG, DER FÅR BYGGERIET TIL 
AT KØRE PÅ SKINNER?

JOBMULIGHEDER
Byggekoordinatoren vil assistere projektlederen på 
større byggesager og kan fungere som projektleder 
med selvstændigt ansvar på mindre byggesager. 

VIDEREUDDANNELSE
Se kompetence.kea.dk

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

1 2 3 4

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/BYGKO

SPECIALISERINGSFAG: 
VIRKSOMHED
ENTREPRISE

PRAKTIK

AFGANGSPROJEKT

RESSOURCESTYRING 
& FAGTILSYN 

KOMMUNIKATION

BYGGEJURA

VIRKSOMHEDSDRIFT

MANAGEMENT

PLANLÆGNING 
& PROCESSER 

KOMMUNIKATION

BYGGETEKNIKER DK

Som Byggetekniker lærer du at planlægge og 
varetage tekniske og administrative opgaver inden 
for bygge- og anlægsarbejde samt at arbejde med 
industrielt fremstillede byggekomponenter. 
Du uddanner dig til at indgå i det team, der er 

omkring et byggeprojekt, og vil typisk have dine 
primære opgaver på byggepladsen eller med at 
regne og tegne for arkitekter og ingeniører som 
forberedelse til et større eller mindre byggeprojekt.

VIL DU BOOSTE DIN FREMTID INDEN FOR  
BYGGEBRANCHEN?

JOBMULIGHEDER
En byggetekniker arbejder typisk hos entreprenører, 
byggevareproducenter og i håndværksfirmaer.

VIDEREUDDANNELSE
Du kan læse videre til Bygningskonstruktør eller se 
kompetence.kea.dk

2 ÅR
4 SEMESTRE

120 ECTS

1 2 3 4

Uddannelsesstart: 
Sommer

Uddannelsen 
udbydes på dansk 

Mere info:

KEA.DK/BT

PRAKTIK

AFGANGSPROJEKTPROFESSIONSRETNING
UDFØRELSE

FÆLLES DEL
INTRO
DIGITAL PROJEKTERING

BYGNINGSKOMPONENTRÆKKEHUSRÆKKEHUS

http://www.kea.dk/da/efteruddannelser/
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/byggekoordinator
https://kea.dk/uddannelser/erhvervsakademi/byggetekniker
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PBA: BYGNINGSKONSTRUKTØR DK/INT

På uddannelsen til Bygningskonstruktør lærer 
du om byggeprocessen fra tegnebordet til 
byggepladsen. Din rolle bliver ofte at koordinere 
og lede de mange tekniske og administrative 
aktiviteter i byggeprocessen.

Her er der rig mulighed for at forene praktiske 
erfaringer og teoretisk viden. Du kan vælge 
mellem specialerne: Arkitektprojektering, 
Udførelse, Konstruktionsprojektering eller Facilities 
Management.

VIL DU VÆRE EN NØGLEFIGUR I BYGGE- 
OG ANLÆGSBRANCHEN?

JOBMULIGHEDER
Bygningskonstruktører har mange muligheder for 
ansættelse inden for byggebranchen privat eller 
offentligt fx hos arkitekter eller ingeniører, stat og 
kommune, i bolig- og administrationsselskaber, hos 
entreprenører, banker/kreditforeninger og i teknologiske 
institutter.

VIDEREUDDANNELSE
Entrepreneurial Engineering, Tekno Antropology, 
Management in the Building Industry, Bygnings-
informatik, Cand.Scient.Techn., Byggeledelse 
AAU. MSc Architectural Technology and Building 
Performance at Edinburgh Napier University, UK. MSc 
Project Management at Northumbria University, UK. 

3½ ÅR
7 SEMESTRE

210 ECTS

1 2 3 4 5 6 7

Uddannelsesstart: 
Sommer og vinter

Uddannelsen 
udbydes på både 
dansk og engelsk

Mere info:

KEA.DK/BK

 PRAKTIK

VIRKSOMHED

VALGFAGVALGFAG

VALGFAG

VALGFAG PRODUKTION

PRODUKTION

PRODUKTION

PROJEKTERING

BACHELOR-
PROJEKT

KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

https://kea.dk/uddannelser/professionsbachelor/bygningskonstrukt%C3%B8r
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På KEA siger vi “Du skal ikke bare vide. Du skal kunne”, 
og det er sådan, vi underviser vores studerende. Alle KEAs 
uddannelser handler om at koble teori med praksis. Og 
om at komme tæt på det erhvervsliv, du bliver en del af 
som færdiguddannet. Derfor er alle cases rigtige udfordrin-
ger stillet af rigtige virksomheder. Og derfor kommer alle 
KEA-studerende i praktik.
 

TEORI OG PRAKSIS 
Praktikken giver dig blandt andet mulighed for at opleve 
sammenhængen mellem teori og praksis, mens du stude-
rer. Du udveksler viden og afprøver dine færdigheder i en 
virksomhed, der er relevant for dig og din uddannelse. Det 
er alt sammen med til at gøre dig til en ekstra attraktiv med-
arbejder, den dag du er færdiguddannet. 
 
Jannik Peytz har læst til automationsteknolog på KEA og 
var i praktik hos NNE:

“At være i praktik betød rigtig meget for mig, fordi jeg fik 
testet de færdigheder, jeg har lært gennem min uddannel-
sestid. Jeg fik fra starten af praktikopholdet en opgave, hvor 
jeg skulle udvikle et nyt værktøj til programmering, og efter 
en validering blev det implementeret på en opgradering af 
en af Novo Nordisks fabrikker.

Selve praktikopholdet er også en god måde at forberede 
sig til den afsluttende opgave. Ved at snakke med de  

forskellige medarbejdere, har man mulighed for at finde 
det emne, man gerne vil skrive om, og derudover kan de 
være med til at hjælpe én senere hen, når man er igang 
med opgaven.”

PRAKTIK FØRER TIL JOB
Udover praktisk erfaring og nye oplevelser kan praktikken 
også blive adgangsbilletten til det første job. Faktisk får 
hver tredje KEA-studerende job gennem deres praktikop-
hold eller studiejob. Og Jannik Peytz er med sit praktikop-
hold er et godt eksempel på, at praktik fører til job.

“Jeg var jo så heldig at få job via min praktik i NNE, og 
jeg er stadig ansat her et år efter. Det at jeg fik job via min 
praktik, betyder også, at jeg har sikret mig den nødvendige 
erhvervserfaring, der skal til, når jeg engang vil prøve noget 
nyt. Det var helt sikkert en fordel for mig ikke at skulle 
søge, da jeg var færdig, men at jeg havde et job med det 
samme.”

Freja Kammer, der netop har afsluttet sin uddannelse i 
Digital Konceptudvikling på KEA, var i praktik hos Folke-
huset Absalon, og hun har også erfaret at det betaler sig 
at være i praktik og fortæller:

“Jeg har fået lidt deltidsjobs hist og her, og jeg har fået 
jobsamtaler på baggrund af min praktik. Det kan betale sig 
at være i praktik, og det er god læring no matter what.” 

INVESTER I DIN FREMTID MED 
ET PRAKTIKOPHOLD

KEA PRAKTIK

Praktik betød rigtig meget for mig, da jeg fik 
testet de færdigheder jeg havde lært gennem 
min uddannelsestid. Jeg fik fra starten af 
opholdet en opgave, hvor jeg skulle udvikle 
et nyt værktøj til programmering, og efter 
en validering blev det implementeret på en 
opgradering af en af Novo Nordisks fabrikker.

Jannik Peytz

Jannik Peytz har læst til automationsteknolog 
på KEA og var i praktik hos NNE
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“Derudover har praktikopholdet givet mig konkret erfaring 
til mit cv, og jeg har udviklet mine evner inden for især 
content-produktion, events og forretningsforståelse. Af de 
blødere elementer har jeg fået nye venner og en indsigt i, 
hvad der betyder noget for mig i mit arbejdsliv.”

PRAKTIK ER EN ØJENÅBNER
Med et praktikophold får man virkelig afprøvet sine færdig-
heder og får en praktisk erfaring, som man ikke kan få ved 
blot at læse bøger på studiet.

Freja Kammer fortæller, hvilken betydning praktikforløbet 
havde for hende:

“Arbejdsmarkedet, og den branche man uddanner sig inden 
for, kan godt virke lidt abstrakt, når man sidder på skolebæn-
ken. Man lærer hvordan processer skal foregå – og det er 
vigtigt – men når man kommer ud i praktikken og "den rigtige 
verden", opdager man, at de processer ikke nødvendigvis 
er så firkantede eller faste, som man har lært. Derfor er det 
en enorm vigtig del af uddannelsen, at man får reel erfaring 
fra det arbejdsmarked, man selv skal ud og være en del af 
senere i livet. 

Også på et mere personligt plan kan det give indsigt i, hvilke 
jobs eller miljøer, der er noget for én, og hvilke der ikke er. 
Jeg kender flere, der har troet, de skulle starte på drømme-
jobbet i deres praktik, men som fandt ud af, at det var det 
slet ikke. Dét er en vigtig viden, der kan have stor betydning 
for ens fremtidige jobliv.”

For Freja Kammer har praktikken været en øjenåbner – 
ikke mindst at opleve en virksomhed indefra. “Strukturer, 
arbejdsmiljøer, værdier mv., er virkelig vilde at opleve. Man 
kan lære så meget, og finde ud af hvad, der er vigtigt for én 
selv, hvis man holder øjnene åbne. Man skal, af den grund, 
ikke kimse af den konkrete læring man har med fra studiet. 

Min erfaring er, at vi er godt rustet, og hvis man tør, kan 
man bidrage med lige så meget som andre ansatte.” 

SJOVT OG PINLIGT
Freja forsætter: “Det sjoveste ved mit praktikophold var 
hverdagslivet, da jeg var heldig at have nogle søde og rare 
kollegaer. Konkret har det været at producere rigtige ma-
terialer til virksomheden, man kan se blive brugt i praksis, 
og blive klogere hen ad vejen på, hvad der virker bedre end 
andet. Man får hurtigt udviklet sine evner og forståelse.
Jeg kunne også nævne dengang, jeg faldt ned i en buffet 
til 200 mennesker... Min erfaring her siger mig, at de fleste 
faktisk oplever noget pinligt i deres praktik. Sådan er det, 
når man prøver lidt for hårdt. Men husk at, det pinlige bliver 
sjovt senere i livet...”

PRAKTIK SKABER FREMTID
Hvert år sender KEA 2.000 studerende afsted på praktik-
ophold, og de får deres første erfaringer med erhvervslivet 
og måske det første job. Praktikken er en meget vigtig del 
af KEAs DNA, og derfor fejrer vi også hvert år årets praktik- 
ophold med Årets KEApraktik, hvor vinderen går videre til 
den landsdækkende konkurrence. 

VIL DU VIDE MERE OM PRAKTIK PÅ KEA, SÅ LÆS MERE PÅ 
KEA.DK/UDDANNELSER/PRAKTIK

Praktikken har været en øjenåbner for mig, 
og det vigtigste jeg har opnået i praktikken, 
er at opleve en virksomhed indefra. Strukturer, 
arbejdsmiljøer, værdier mv., er virkelig vilde at 
opleve. Man kan lære så meget, og finde ud af 
hvad, der er vigtigt for én selv, hvis man holder 
øjnene åbne.

Freja Kammer

AF DE STUDERENDE HAR 
GENERELT VÆRET TILFREDSE 
MED PRAKTIKOPHOLDET94%

KEA PRAKTIKFreja Kammer har afsluttet sin uddannelse 
i Digital Konceptudvikling på KEA og var 
i praktik hos Folkehuset Absalon

https://kea.dk/uddannelser/praktik
https://kea.dk/uddannelser/praktik
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KEA er et kreativt fællesskab, hvor nytænkning opstår, 
når vi udfordrer hinanden. Vi tror på, at løsninger er noget, 
der skabes med samarbejde. Og at du vokser allermest 
i samspil med andre, der også har stærke ideer. KEAs 
kreative fællesskab og måde at arbejde på kan opleves 
hver dag på KEAs fem forskellige campusser, der hver især 
emmer af god stemming.

GULDBERGSGADE 29N
Guldbergsgade er ideelt placeret i et kreativt kvarter i hjertet 
af Nørrebro. Her finder du design- og teknikuddannelserne 
samt barer, spændende butikker og en skøn biograf.  
KEA har et hyggeligt bibliotek, som er åbent for alle KEAs 
studerende. De moderne bygninger åbnede i 2013 og huser 
et rigt studenterliv med Guldbar hver fredag. Bygningen 
husede i sin tid trykkerivirksomheden Bording, hvilket 
forklarer navnet på den café, som ligger lige ved siden af 
kantinen.

GULDBERGSGADE E - HÅNDVÆRKERGÅRDEN
Håndværkergården er hjemsted for uddannelserne 
indenfor byggeri. Denne ældre bygning blev restaureret og 
moderniseret i 2017. Her får man altså moderne arkitektur 
og store åbne rum, samtidigt med at man fornemmer 
historiens vingesus. 

KEA CAMPUSSER

PRINSESSE CHARLOTTES GADE 36
Nogle af vores byg- og teknikuddannelser har til huse i 
denne charmerende bygning, som også råder over en 
smuk have, der fungerer som et dejligt åndehul i de varme 
sommermåneder. Faktisk var bygningen i 1800-tallet 
hjemsted for Danmarks første tekniske skole og navnet Det 
Tekniske Selskabs Skole ses stadigt på bygningens facade.

LYGTEN 16
Lygten 16 ligger tæt på Bispebjerg station og Nørrebro 
station og huser vores IT og digitale uddannelser. Sammen 
med Lygten 37 er Lygten 16 en del af MEDIACITY NV, som 
er en ny samling af digitale uddannelser og et af de førende 
kreative uddannelsessteder i Danmark. På campus hersker 
der helt tydeligt en international stemning, ikke mindst i 
Fredagsbaren. Der er endda en pink taxa, som man kan 
bruge til møder.

LYGTEN 37
Denne nyistandsatte bygning danner rammen om vores 
digitale uddannelser og er placeret tæt på Nørrebro station, 
Nørrebro Bycenter og de mange farverige forretninger på 
Nørrebrogade. Lygten 37 er en del af MEDIACITY NV, som 
er en ny samling af digitale uddannelser og et af de førende 
kreative uddannelsessteder i Danmark.

ADRESSER PÅ NØRREBRO OG I NORDVEST HUSER 
KEAS FULDTIDSUDDANNELSER

TVÆRGÅENDE VÆRKSTEDER OG 30 UNDERVISNINGS-
VÆRKSTEDER 

ÅBENT HUS AFHOLDES HVERT ÅR I FEBRUAR OG NOVEMBER, 
OG HER UDSTILLES DE STUDERENDES ARBEJDE

5
7
2

FRA VIDEN TIL PRODUKT

FEM ADRESSER, 
ÉT KREATIVT FÆLLESSKAB 
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KONTAKT ADRESSER

DIGITAL
932 STUDERENDE

DIGITAL
1001 STUDERENDE

DESIGN/BYG/TEKNIK
2210 STUDERENDE

BYG/TEKNIK
1258 STUDERENDE

GENEREL KONTAKT
+45 4646 0000

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN
studievejledning@kea.dk

KEA OPTAG
applicant@kea.dk

KEA GLOBAL
global@kea.dk

KEA PRAKTIK
praktik@kea.dk

KEA ALUMNE
alumne@kea.dk 

KEA STUDIELIV
studieliv@kea.dk

KEA HOUSING 
housing@kea.dk

BYG

København N
Prinsesse Charlottes   
Gade 38
Guldbergsgade 29N

DESIGN

København N
Guldbergsgade 29N

DIGITAL

København NV
Lygten 16
Lygten 37

TEKNIK

København N, NV
Prinsesse Charlottes 
Gade 38 
Guldbergsgade 29N
Lygten 37

KOMPETENCE

Hellerup
Frederikkevej 8-10

Ballerup
Borupvang 3

KOMPETENCE

KOMPETENCE
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DU SKAL VÆLGE KEA, 
FORDI VI HAR... 

DET FEDESTE STUDIELIV

32 UDDANNELSER MED TEORI OG PRAKSIS

PRAKTIKOPHOLD PÅ ALLE UDDANNELSER

7 KREATIVE VÆRKSTEDER

5 LOKATIONER MED INTERNATIONALT MILJØ

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

CENTRAL BELIGGENHED I  KØBENHAVN

KEA.DK

facebook.com/kea.dk

@keacph

twitter.com/keacph

youtube.com/user/keakanal

https://kea.dk/en/
https://www.facebook.com/kea.dk
https://www.instagram.com/keacph/?hl=da
https://twitter.com/keacph
https://twitter.com/keacph
https://www.youtube.com/user/keakanal
https://www.youtube.com/user/keakanal

