
Form fremtiden  
med en  
webudvikler 

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

En professionsbachelor i webudvikling kan indgå i design og  
konstruktion af webapplikationer i alle størrelser for konsulent- 
eller softwarevirksomheder. 

Vores studerende kan hjælpe din virksomhed med daglig it- 
opgaveløsninger, visuelt design og design af applikationer til 
smartphones og tabets, webprogrammering (hjemmesider og 
CMS), frontend-backend programmering, Big Data samt  
3D-printere og VR-AR teknologi. 

En praktikant kan også bidrage med at løse konkrete problemstil-
linger, der er relevante for netop din virksomhed, varetage arbejde 
med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for it, 
hjælpe med nyudvikling, videreudvikling og integration af it-syste-
mer og forskellige designopgaver. 

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 … 



 

Brug for friske øjne 
på opgaver eller 
projekter? 

Uddannelsesforløb 

1. Semester 

Obligatoriske fag 

Teori og praksis 

Databaser (relationelle & NoSQL 
databaser) 
Brugeroplevelser (engelsk, UX) 
Frontend & backend (Angular) 

ECTS point: 30 

1/2 år 

2. Semester 

Obligatoriske fag 

Teori og praksis 

Udviklingsmiljøer (cms, Unity med  
fokus på AR, kriterier for valg af  
udviklingsmiljøer) 
Specialiseringsdel (fokus på sprog & 
værktøjer til frontend) 

ECTS point: 30 

1/2 år 

3. Semester 

Praktikperiode 

Praktik 
Hovedopgave 

ECTS point: 30 

1/2 år 

Web Development er en professionsbacheloruddannelse, der 
tager 1½ år. De studerende, der vælger denne uddannelse, bygger 
videre på en 2 årig kort videregående uddannelse på erhvervsaka-
deminiveau som datamatiker eller multimediedesigner. 

Uddannelsen udbydes i Roskilde. 

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

Find uddannelsens praktikkoordinator på zealand.dk 

Zealand 
Maglegårdsvej 2 
4000 Roskilde 

Praktikperioden 

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

zealand.dk 

https://zealand.dk

