Webudvikling
ucl.dk

For dig der vil udvikle krævende
web- og app-løsninger.

Kort om uddannelsen
Hvis du har afsluttet dit studie til multimediedesigner eller
datamatiker og godt kunne tænke dig at have mere tid til
at dyrke de avancerede emner, specielt inden for webudvikling og medieteknologier, så er webudvikling den oplagte mulighed for dig. Uddannelsen er en overbygning
på 1½ år, hvor fokus specielt er rettet mod udvikling af
forskellige webteknologier inden for en række anvendelsesområder og distributionsplatforme.
Under uddannelsen vil du komme til at arbejde med teknologier, der klæder dig på til at kunne indgå i mange
typer af jobs – fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til udnyttelsen af multimedier – frameworks, agile methods, big data and pervasive computing.
På uddannelsen er der et både innovativt og internationalt
læringsmiljø. Undervisningen foregår på engelsk.

Job og karriere
Du vil kunne finde job i:
• Softwarefirmaer
• Konsulentvirksomheder indenfor IT-branchen
• Udviklingsafdelinger i virksomheder.
Du kan også blive selvstændig konsulent.
Typiske jobtitler kan være
• Frontendudvikler
• Backendudvikler
• Mobil interface udvikler
• UX designer/udvikler
• Webudvikler.

Uddannelsens opbygning

1. semester

• Web programmering
og netværk: Back-end/
Front-end 10 ECTS

2. semester

3. semester

Specialisering
• Database 10 ECTS

• Praktik 15 ECTS
• Bachelorprojekt 15 ECTS

• Interface design 10 ECTS

• Modern frontend development 5 ECTS

• Development environments og CMS 10 ECTS

• Philosophy of science/
scientific methods 5 ECTS
• Mobile Development
10 ECTS

Videreuddannelse
• Kandidatuddannelser indenfor IT på Syddansk
Universitet (efter individuel vurdering).
• Kandidatuddannelser indenfor IT på IT-Universitetet
i København (efter individuel vurdering).

Adgangskrav
Se ucl.dk
Studiestart
Hvert år i september.

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

Oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Uddannelsessted
Uddannelsen finder sted på
UCL Seebladsgade, Odense.

Odense
Studievejleder
Pierre Krabbe Christiansen
piec@ucl.dk
65 43 45 42/23 66 75 16

