
Ønsker I en studerende, der studerer digitalt design og udvikling 
af content, og som kan give inspiration til virksomheden?

Multimediedesignere løser opgaver tværfagligt, projektorienteret 
og med en innovativ tilgangsvinkel. 

Vores studerende kan designe, udvikle og implementere nye 
multimedieprodukter. De har også fingeren på pulsen med hensyn 
til trends og tendenser indenfor content creation, sociale medier 
og nye teknologier. 

Vores multimediedesignere arbejder både agilt og brugercen-
treret. De har et mindset som designere og kan finde de gode 
løsninger til designproblemer.

Vores multimediedesignere kan hjælpe din virksomhed med 
udvikling af frontend og UX design (user experience design), 
medier, kommunikation og formidling, digitale værktøjer, f.eks. til 
projektplanlægning og projektstyring, design og programmering af 
digitale medier, samt optagelse og redigering af videoproduktio-
ner.

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  
multimediedesigner



Multimediedesigner er en 2-årig kort videregående uddannelse, 
der tager afsæt i praksisnære problemstillinger og klæder vores 
studerende på til job.

Uddannelsen udbydes i Køge, Nykøbing F. og Slagelse.

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
Bispegade 5 
4800 Nykøbing F 

Bredahlsgade 1A 
4200 Slagelse 

Uddannelsesvej 22 
4600 Køge

zealand.dk

Brug for friske øjne 
på opgaver eller 
projekter?

4. Semester3. Semester2. Semester1. Semester

Uddannelsesforløb

Obligatoriske fag

Teori og praksis
Design og programmering 
af digitale brugergrænse-
flader 1
Design og programmering 
af digitalt indhold 1

ECTS point: 30

Obligatoriske fag

Teori og praksis
Design og programmering 
af digitalt indhold 2
Design og programmering 
af digitalt indhold 2

ECTS point: 30

1 år

Valgfag

Avanceret  
Design og indhold
eller 
Avanceret  
Digital udvikling

ECTS point: 30

1 år

Praktikperiode

Praktik
Afsluttende eksamen

ECTS point: 30

Praktikperioden

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

Slagelse

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

Køge og Nykøbing F.


