E-handel
ucl.dk

For dig der drømmer om at arbejde
praktisk og strategisk med e-handel,
online markedsføring og digital
forretningsudvikling.

Kort om uddannelsen
Du bliver med denne uddannelse specialist i e-handel og
digital økonomi. Der vil være fokus på customer experience, data-dreven markedsføring og creative content.
Uddannelsen er for dig, der vil gå i dybden med e-handel
på tværs af medier og platforme, og arbejde professionelt
sammen med førende e-handelsvirksomheder.
Du vil på uddannelsen lære at arbejde med forskellige
e-handelsteknologier og blive skarp på digital forretningsforståelse. Du vil blive undervist i kunderejsen, content
marketing, dataanalyse, Google Analytics og advanced
digital marketing.
Du vil opleve en projektorienteret undervisningsform som
indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og
individuelle opgaver med fokus på din dagligdag i din
praktikvirksomhed.

Job og karriere
Du bliver i stand til at varetage jobs inden for e-handel,
digital markedsføring og andre onlinebaserede aktiviteter.
Det betyder, at der lægges særlig vægt på, at du kommer
til at arbejde med projekter, der peger i retning af flere forskellige typer af jobs.
Typiske jobtitler kan være:
• Web- og Social Media ansvarlig
• Digital forretningsudvikler
• Social Media Manager
• E-commerce Manager
• E-shop Manager
• Contentcreator
• Digital Marketing
Manager.

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

• Brobygning (5 ECTS)

• Dataanalyse (10 ECTS)

• Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

• Advanced digital
marketing II (5 ECTS)

• E-handelsteknologier
(5 ECTS)

• Creative content specialisering (10 ECTS)

• Costumer experience
(5 ECTS)

• Praktik (5 ECTS)

3. semester

• Valgfrit element - valgfag
(5 ECTS)
• Praktik (10 ECTS)
• Bachelorprojekt (15 ECTS)

• Advanced digital
marketing I (5 ECTS)
• Videnskabsteori
og metode (5 ECTS)

Studiestart
Hvert år i september.

Den endelige adgang til E-handel vil blive givet på
baggrund af et personligt interview.

Uddannelsessted
Uddannelsen udbydes på
UCL Seebladsgade, Odense.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/ehandel

Februar 2019. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Adgangskrav
• En to-årig erhvervsakademiuddannelse

Odense
Studievejleder
Susanne Bøg Mortensen
sbmo@ucl.dk
45 63 45 40

