
En digital konceptudvikler løser opgaver inden for udvikling af  
software og digitale services. Vores studerende kan bidrage med 
omsættelig viden omkring de seneste digitale tendenser inden for 
jeres felt.

En digital konceptudvikler kan også analysere og vurdere eksi-
sterende koncepter inden for digital commerce, digital design 
og designprocesser, samt brugerresearch (UX & UI). Du får en 
praktikant, der både har styr på søgemaskineoptimering (SEO) og 
kan udarbejde digitale markedsføringsplaner og SoMe-strategier, 
samt udvikle konkret indhold til jeres sociale medier. 

Vores studerende kan for eksempel hjælpe din virksomhed med 
konceptudvikling med grafiske visualiseringer og/eller fysiske pro-
totyper, benytte digitale værktøjer, f.eks. til projektplanlægning 
og projektstyring, designe og programmere af digitale medier eller 
lave videoproduktioner.  

Gennem et praktikophold kan du være med til at klæde vores 
studerende på med praktisk viden og det kundemæssige hånd-
værk, der efterspørges i din branche.

Zealand uddanner ambitiøse praktikere, der kan og vil gøre en 
forskel – også for dig … 

Ønsker I en studerende, der kan løse opgaver for jer?

Form fremtiden  
med en digital 
konceptudvikler



Digital Konceptudvikling er professionsbacheloruddannelse, der 
tager 1½ år. De studerende, der vælger denne uddannelse, bygger 
videre på deres uddannelse til for eksempel multimediedesigner. 

Uddannelsen udbydes i Køge. 

Savner din virksomhed friske øjne på opgaver eller projekter? 
Så indgå i et casesamarbejde eller få en studerende i 10 ugers 
praktik. 

Find uddannelsens praktikkoordinator på zealand.dk 

Zealand
Uddannelsesvej 22 
4600 Køge

zealand.dk

Brug for friske øjne 
på opgaver eller 
projekter?

Uddannelsesforløb

Obligatoriske fag

Konceptudvikling og værdiskabelse
Teknologiforståelse
Projektledelse
Brugerundersøgelser og metode
Videnskabsteori
Portfolioprojekter

ECTS point: 30

Obligatoriske fag

Digital markedsføring
Digital design og design business 
(valgfag)
Digitale transformationsprocesser
Portfolioprojekter

ECTS point: 30

Praktikperiode

Afsluttende  eksamen

ECTS point: 30

1. Semester 2. Semester 3. Semester

1/2 år1/2 år 1/2 år

Praktikperioden

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

 


