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Studieordningen 
 
Denne studieordning for Multimediedesigneruddannelsen er udarbejdet efter retningslin-
jerne i bekendtgørelse 1016 af 14. november 2012 om erhvervsakademiuddannelse in-
denfor medie og kommunikation (Multimediedesigner AK). 
 
Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studen-
terårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point 
i European Credit Transfer System (ECTS-point). Uddannelsen er således normeret til i alt 
120 ECTS. 
 

Uddannelsen reguleres af følgende love og regler 
 

 lov nr. 882 af 8. august 2011 om erhvervsakademiuddannelser og professions-
bacheloruddannelser. 

 Bekendtgørelse nr. 636 af 29. juni 2009 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser  

 Bekendtgørelse nr. 1016 af 14. november 2012 om erhvervsakademiuddannel-
se inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) 

 Bekendtgørelse nr. 1146 af 1. oktober 2010 om kvalitetssikring af erhvervsrettet 
videregående uddannelse 

 Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2012 om adgang erhvervsakademiuddan-
nelser og professionsbacheloruddannelser  

 Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012  om prøver og eksamen i erhvervsrette-
de videregående uddannelser  

 Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedøm-
melse. 

 Bekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 af lov om åben uddannelse (er-
hvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 

 
Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på internetadressen www.retsinfo.dk. 
 

Uddannelsens navn og dimittendernes titel 
 
Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation.  
 
Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Multimediedesigner AK. 
 
På engelsk skal anvendes betegnelsen Academy Profession Degree in Multimedia Design 
and Communication.  
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Uddannelsens formål 
 
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne vare-
tage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt til at 
medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktio-
ner. 
 
Mål for læringsudbytte for Multimediedesigner AK 
Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en ud-
dannet multimediedesigner skal opnå i uddannelsen.  
 
Viden 
Den uddannede har viden om: 
1) viden om praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idéudvikling, 
design, 
planlægning, realisering og styring af multimedieopgaver samt implementering, administra-
tion 
og vedligeholdelse af multimedieproduktioner samt 
2) viden om og forståelse af tværfaglige problemstillinger på multimedieområdet i relation 
til såvel 
individuelt som teambaseret projektarbejde. 
 
Færdigheder 
Den uddannede kan: 
1) anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design og plan-
lægning 
samt realisering og styring af multimedieopgaver, 
2) vurdere praksisnære problemstillinger på multimedieområdet samt opstille og vælge 
løsningsmuligheder, 
samt 
3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder på multimedieområdet til 
samarbejdspartnere og brugere. 
 
Kompetencer 
Den uddannede kan: 
1) selvstændigt håndtere analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og 
styring 
af multimedieopgaver samt deltage i implementering, administration og vedligeholdelse af 
multimedieproduktioner, 
2) håndtere udviklingsorienterede situationer og være innovativ ved tilpasningen af multi-
medieløsninger til erhvervsmæssige vilkår, 
3) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer på multimedieområdet, 
4) deltage i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre uanset uddan-
nelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund og 
5) deltage i og håndtere samarbejde og kommunikation i netværk med en professionel til-
gang. 
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Uddannelsens struktur 
 
Fordeling og omfang (ECTS) af uddannelsens kerneområder sker efter følgende model. 
 

4. sem 
Afsl. Eksamensprojekt 15 

Praktik 15 
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Studieordningens institutionsdel: Copenhagen Business Academy 
 

 

Uddannelsens indhold og eksaminer 
 
Uddannelsen er emne- og temabaseret med en tværfaglig og projektorienteret tilgang. 
Den nærmere tilrettelæggelse af uddannelsen fremgår af studieordningens institutionsdel, 
semesterbeskrivelser o. lign. på det enkelte erhvervsakademi. 
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Formålet med uddannelsens eksaminer er at sikre uddannelsens kvalitet og at beståede 
uddannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, 
der udbyder uddannelsen. 
 
For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fast-
lægger det enkelte Erhvervsakademi nærmere krav til eksamensprojekter mv.  Det frem-
går af hver prøve, hvad det enkelte Erhvervsakademi selv fastlægger. 
Den enkelte eksamen er beskrevet under de respektive semestre. 
 
Læringsmål for første år (1. og 2. semester) 
 
Virksomheden 
(10 ECTS point) 
Formålet er at kvalificere den studerende til at kunne inddrage organisatoriske aspekter i 
multimedieudvikling og -anvendelse samt at sætte den studerende i stand til at kunne 
planlægge, styre og gennemføre et udviklingsprojekt. 
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 centrale emner inden for multimedierelateret erhvervsret, herunder ophavsret, regi-
sterlovgivning og aftaleret  

 virksomhedens styrings-, kommunikations- og beslutningsprocesser, 
 de organisatoriske konsekvenser som implementering af multimedieproduktioner 

kan have i en organisation.  
 centrale metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedie-

produktioner 
 centrale emner inden for innovation og entreprenørskab  

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 vurdere organisationers vision, mission, værdier samt strategi og kultur i relation til 
multimedieproduktion 
 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere relevante teorier, metoder og IT-værktøjer til planlægning, styring og kvali-
tetssikring af udviklingsprojekter 

 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-
gang  

 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 
 
 
Kommunikation og formidling 
(15 ECTS) 
Formålet er at sikre, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at 
håndtere kommunikation i relation til multimedieopgaver. 
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 
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 central teori og metode anvendt inden for kommunikation i relation til multimedieom-
rådet 

 central teori og metode anvendt inden for markedsføring i relation til multimedieom-
rådet 

 central anvendte kommunikative virkemidler og genrer  
 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 indsamle og vurdere empiriske data om målgrupper og brugssituationer 
 anvende centrale metoder og redskaber til at beskrive en målgruppe i relation til 

multimedieopgaver 
 vurdere og producere kommunikation til udvalgte målgrupper 
 anvende centrale metoder og redskaber til at opbygge og vurdere informationsarki-

tektur, herunder strukturere, tilrettelægge og formidle information. 
 anvende centrale metoder og redskaber til at planlægge og gennemføre brugertest. 
 sammenfatte og formidle et udviklingsprojekt i rapportform 
 anvende centrale metoder og redskaber til formidling overfor interessenter 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere kommunikation og markedsføring på tværs af platforme 
 håndtere digital markedsføring 
 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-

gang  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 

 
Interaktionsudvikling  
(15 ECTS) 
Den studerende skal kunne modellere, formatere, strukturere, dokumentere og implemen-
tere dynamiske multimedieapplikationer . Den studerende skal opnå grundlæggende for-
ståelse for systemudvikling. 
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 internettets opbygning og anvendelse 
 objektorienteret programmering i relation til multimedieområdets praksis 
 i praksis anvendte udviklingsmiljøers tekniske muligheder og begrænsninger 
 i praksis anvendte elementer i content management systemer (CMS) 
 central anvendt teori og metode inden for systemudvikling 

 
Færdigheder 
Den studerende kan  

 vurdere og anvende centrale metoder og redskaber til søgemaskineoptimering 
(SEO) 

 udarbejde og formidle dokumentation i henhold til praksis  
 vurdere og anvende aktuelle formateringssprog  
 programmere client- og serverbaserede multimedieløsninger  
 anvende centrale metoder og redskaber til at modellere, strukturere og implemente-

re funktionalitet  
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Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere modellering, strukturering og formatering af information i overensstem-
melse med praksis 

 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-
gang  

 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 
 

 
Design og visualisering  
(20 ECTS)  
Formålet er, at den studerende på metodisk grundlag skal kunne anvende principper for 
multimediedesign og -konceptudvikling. Den studerende skal på et metodisk grundlag 
kunne designe og udvikle interaktive brugergrænseflader til centrale digitale platforme.  
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 centrale redskaber til fremstilling af video og audio 
 centrale metoder til dokumentation af design 
 formgivningens og æstetikkens historie i relation til multimedieområdet 
 sammenhængen mellem anvendelse og design i relation til multimedieområdet 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 vurdere og anvende centrale metoder til ide- og konceptudvikling 
 designe brugergrænseflader til forskellige digitale platforme på baggrund af central 

teori og vurdering  
 vurdere og anvende centrale metoder til brugercentreret design 
 vurdere og anvende centrale principper for digitalt grafisk design,  
 vurdere og anvende æstetiske stilarter i relation til multimedieområdet 
 vurdere og forberede grafisk materiale til videre digital produktion 
 formidle designmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til interessenter 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere og realisere sammenhængen mellem budskab og design 
 håndtere og realisere sammenhængen mellem identitet og design 
 håndtere design og udvikling af interaktive brugergrænseflader  
 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-

gang  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet. 
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Læringsmål for 3. semester 
 
Kommunikation og formidling 
(5 ECTS) 
Formålet er at sikre at den studerende kan håndtere kommunikationsveje og muligheder i 
komplekse organisationer og netværk, såvel lokalt som globalt.  
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 centrale begreber inden for mediesociologi (forskellige samfundsgruppers brug af 
digitale medier, historisk og aktuelt) 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 vurdere og anvende kommunikative elementer i forskellige medieproduktioner 
 vurdere kulturelle faktorers betydning for national og international kommunikation 
 vurdere sammenhænge mellem kulturel identitet og udtryksformer 
 opstille, vælge og formidle kommunikationsstrategi og -former til løsning af multi-

medieopgaver i et globaliseret samfund 
 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere interaktiv kommunikation i multimedieprodukter 
 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-

gang  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet. 

 
 
Interaktionsudvikling 
(10 ECTS) 
Formålet er, at den studerende skal opnå færdigheder i strukturering og implementering af 
komplekse dynamiske multimedieapplikationer med integration af databaser.  
 
Viden  
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 grænseflader til udveksling af data med tredjeparts tjenester 
 centrale sikkerhedsaspekter ved netværk, multimedieapplikationer og datakommu-

nikation 
 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 anvende et i praksis benyttet manipuleringssprog til databaser 
 anvende centrale metoder til modellering af data og implementering af databaser  
 anvende centrale metoder til sikring af kvalitet ved hjælp af test og fejlfinding 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 håndtere modellering, strukturering og programmering af funktionalitet 
 håndtere integration af forskellige medietyper i multimedieapplikationer 
 håndtere persistering af data til dynamiske multimedieapplikationer 



Multimediedesigner AK Studieordning 
 

Multimediedesigneruddannelsen Side 10 Januar 2013 

 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-
gang  

 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet. 
 
 
Design og visualisering  
(5 ECTS)  
Formålet er, at den studerende på metodisk grundlag skal kunne integrere digitale medie-
udtryk på forskellige digitale platforme.  
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 central teori og metode i forhold til animationsteknikker 
 central teori og metode i forhold til fortælle- og produktionsteknikker 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 vurdere og anvende metoder til dokumentation af interaktive multimedieproduktio-
ner 

 vurdere og anvende teknikker til fremstilling og efterbehandling af video og audio 
 formidle valg af medievirkemidler til interessenter 

 
Kompetence 
Den studerende kan 

 håndtere og integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme 
 deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel til-

gang  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet. 

 
 

Valgfrit uddannelseselement på 3. semester (samlet 10 ECTS) 
På Copenhagen Business Academy tilbydes følgende uddannelseselementer, hver på 10 
ECTS, som den studerende kan vælge imellem, således at den studerende kan målrette 
sin uddannelse mod et specialiseret fagligt emneområde: 
 

 Apps, konceptudvikling & design 
Design og udvikling af mobile apps og brugeroplevelser 

 Websites & CMS 
Udvikling og vedligeholdelse af websites 

 
Specialiseringens resultat/produkt er en del af og danner grundlag for 3. Semesters eksa-
men, jfr. Afsnittet om eksamensordning. 
Den studerende vælger senest ved afslutningen af 2. Semester, hvilket uddannelsesele-
ment/specialisering, den studerende ønsker at deltage i på 3. semester. 
 

Specialebeskrivelser: 
 
Apps, konceptudvikling & design 
Design og udvikling af mobile apps og brugeroplevelser 
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Formål 
Specialiseringens sigte er at give den studerende erfaring i at arbejde med projekter, 
der bygger på mobilteknologi. Specialiseringen dækker idé og konceptudvikling, design 
og test af brugeroplevelse, samt implementering og test af løsninger til håndholdte enhe-
der. Efterfølgende vil den studerende være i stand til at udvikle løsninger der kombinerer 
applikationer på håndholdte enheder med webbaserede systemer. 
 
Viden 
Den studerende har viden om 

 distributionskanaler og markedsføring af applikationer til håndholdte enheder 
 muligheder og begrænsninger ved berøringsfølsomme skærme 
 typer af håndholdte enheder og operativsystemer 
 teknikker til udveksling af data mellem håndholdte enheder 
 forskellen på native og webbaserede apps 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 bruge teknikker til at evaluere potentiel markedsværdi af ideer og koncepter 
 designe grafik og brugergrænseflader til håndholdte enheder 
 teste brugeroplevelse 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 udvikle og installere applikationer på håndholdte enheder 
 bygge applikationer der udveksler data med webbaserede serversider og tilhørende 
 database 
 evaluere design, brugervenlighed og værdi af applikationer til håndholdte enheder 
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Websites & CMS 
Design, udvikling og vedligeholdelse af CMS baserede websites 
 
Formål 
Specialiseringens sigte er at give den studerende erfaring i at arbejde med udvikling og 
vedligeholdelse af websites under anvendelse af et Content Management System 
(CMS). Specialiseringen dækker idé og konceptudvikling, CMS workflow, design og 
test af brugeroplevelse, samt implementering og test af løsninger. Efterfølgende vil den 
studerende være i stand til at designe, udvikle og vedligeholde CMS baserede websites. 
 
Viden 
Den studerende har viden om 

 distributionskanaler og markedsføring af websites 
 muligheder og begrænsninger ved CMS 
 typer af CMS 
 CMS specifik håndtering af databaser 
 har viden om opbygningen af design templates 
 installation og opdatering af CMS 
 søgemaskineoptimering af CMS 

 
Færdigheder 
Den studerende kan 

 evaluere potentiel markedsværdi af ideer og koncepter 
 teste brugeroplevelse 
 håndtere workflow og versionering 
 foretage backup og sikring af CMS 
 installere komponenter og moduler 
 analysere og konfigurere brugertyper 

 
Kompetencer 
Den studerende kan 

 installere CMS på web hotel med de hjælperedskaber, der stilles til rådighed 
 modificere CMS design templates 
 designe og implementere egenudviklede formularer 
 evaluere design, brugervenlighed og værdi af websites 
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4. semester  
 
Praktik (15 ECTS) 
Placering: 4. semester  
Praktikken tager udgangspunkt i erhvervsforholdene og kompetencebehovene inden for 
medie og kommunikation. Praktikken tilrettelægges således, at den i kombination med ud-
dannelsens øvrige dele bidrager til, at den studerende udvikler praktiske kompetencer. 
Praktikopholdet har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets meto-
der, teorier og redskaber gennem løsning af konkrete praktiske opgaver inden for medie 
og kommunikation i Danmark eller i udlandet. Praktikken tilrettelægges med en progressi-
on mod det selvstændigt udøvende. 
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 erhvervets og fagområdets anvendelse af teori, metode og redskaber i forhold til 
praksis  

 
Færdigheder  
Den studerende kan  
anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse 
inden for erhvervet  

 vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder  
 formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag  

 
Kompetence 
Den studerende kan  

 håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige forhold i forhold til erhvervet  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet  
 håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet  
 deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang  

 
Den studerende fastsætter – i samarbejde med den tilknyttede virksomhed og erhvervs-
akademiet – yderligere individuelle læringsmål for praktikforløbet. 
 
Praktikkens gennemførelse 
Praktikken bør dække og reflektere det uddannelseselement / den specialisering den 
studerende har valgt og gennemført eksamen i på 3. semester. 
For at sikre det optimale praktikforløb skal den studerende, erhvervsakademiet og virk-
somheden i samarbejde udarbejde en plan for praktikken. Planen skal være en del af 
praktikaftalen. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en egentlig plan på det tidspunkt, 
hvor aftalen indgås – skal aftalen indeholde en overordnet ramme for forløbet. 
Planen for praktikken sendes til Erhvervsakademiet senest 1 uge efter praktikken er 
startet 
Vejleder fra erhvervsakademiet sikrer, at planen med de beskrevne leverancer kan 
godkendes af skolen. 
Praktikken kan gennemføres i udlandet. 
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Godkendelse af Produkt (resultat af) praktikken 
Produktet afleveres til Erhvervsakademiet, der som afslutning på praktikken skal godkende 
leverancen. Dette sker ved en intern prøve. Prøven bedømmes som ”bestået / ikke bestå-
et; jvf. afsnittet vedr. eksamensordning. 
 
Arbejdstid og aflønning 
Arbejdstiden aftales individuelt mellem den studerende og virksomheden, men er for en 
fuldtidspraktik på min. 37 timer pr. uge. Virksomheden har ingen økonomiske forpligtelser 
over for praktikanten. Under virksomhedspraktikken er den studerende SU berettiget. 
 
Praktikaftalen 
Før påbegyndelse af praktikken skal der udarbejdes en praktikaftale, der dokumenterer 
praktikken samt betingelserne herfor. Aftalen skal indeholde formalia samt praktiske detal-
jer m.m. 
Aftalen skal godkendelse af erhvervsakademiet. 
 
Fortrolighed 
Der skal til enhver tid opretholdes fuld diskretion omkring de oplysninger, som praktikanten 
kommer i besiddelse af i forbindelse med praktikken og de relaterede projekter. Denne 
diskretionspligt varer ved, også efter at projekterne er blevet evalueret. Leverancer (pro-
dukter / rapporter) opbevares i skolens arkiver, indtil den endeligt makuleres. 
 
Vejleder 
Såvel virksomheden som erhvervsakademiet udpeger en faglig vejleder før praktikkens 
start. Vejleder fra erhvervsakademiet er vejleder under praktikken, og er den, der ved den 
interne prøve godkender de aftalte leverancer / produkter, der er resultatet af praktikken. 
Der afsættes timer til vejledning og timer til godkendelse af leverancerne fra praktikken 
 
Leverancer fra dit praktikophold 
I samarbejde med vejlederen aftales præcist, hvilke resultater praktikopholdet skal resulte-
re i. Det kan være en rapport, et produkt el.lign. 
Kravene fastlægges således, at de enkelte læringsmål fremstår entydigt og indsatsen skal 
svarer til en indsats; for et fuldtids praktikophold på 15 ETCS. 
 
Praktikken omfatter således udarbejdelse af et individuelt praktikprojekt, der indeholder: 

 opstilling og evaluering af mål for den faglige og personlige udvikling for 
praktikopholdet (en del af den indledende planlægning) 

 løsning af en konkret faglig problemstilling, der er valgt i samarbejde mellem den 
studerende, vejleder og praktikvirksomhed og som kan være med til at realisere de 
opstillede mål. Problemstilling skal godkendes af Erhvervsakademiet. 

 
Formuleringen kan defineres således, at der forekommer en på forhånd fastlagt sammen-
hæng mellem praktik og det afsluttende eksamensprojekt. 
 
Aflevering 
Leverancer fra praktikken afleveres elektronisk på Fronter ved praktikkens afslutning. Hvis 
leverancen ikke afleveres inden den fastlagte deadline, vil den blive vurderet som “ikke 
bestået”! 
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Projekt Evaluering 
Evalueringen sker ved en intern prøve jvf. afsnittet eksamensordning. 
 
Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) 
Placering: 4. semester  
 
Formål 
At vise, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og prak-
tiske elementer samt kan formidle disse. Det afsluttende eksamensprojekt på akademini-
veau er en større opgave, hvor den studerende tilegner sig særlig indsigt i et afgrænset 
multimediefagligt emne/område/problem, der er centralt i forhold til multimedieområdet. I 
projektet skal der indgå elementer fra uddannelsens fire kerneområder. 
 
Viden 
Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for 

 praksis og central anvendt teori i relation til en praksisnær problemstilling, der tager 
udgangspunkt i en konkret opgave indenfor multimedieområdet 

 
Færdigheder 
Den uddannede kan 

 anvende centrale metoder og redskaber indenfor multimedieområdet 
 vurdere den praksisnære problemstilling samt opstille og vælge løsningsmuligheder 

indenfor multimedieområdet 
 formidle den praksisnære problemstilling og løsningsmuligheder til samarbejdspart-

nere og brugere 
 
Kompetencer 
Den uddannede kan 

 håndtere udviklingsorienterede situationer indenfor multimedieområdet 
 deltage i faglige og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i en struktu-

reret sammenhæng  
 tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til multimedieområdet 

 
Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer at den studerende på kvalificeret vis kan 
kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Den stu-
derende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere at ovenstående læringsmål er 
nået. 
Problemstillingen, der skal være central for multimedieprofessionen, formuleres af den 
studerende så vidt muligt i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Erhvervs-
akademiet godkender problemstillingen. 
Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital applikation 
eller en digital formidling. 
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Eksamen 

 
Eksamensordning 
Formålet med eksamensordningen er at sikre uddannelsens kvalitet og at beståede ud-
dannelseselementer ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de institutioner, 
der udbyder uddannelsen. 
 
For at sikre sammenhæng i undervisningen og mellem eksamen og undervisning, fast-
lægger det enkelte Erhvervsakademi nærmere krav til eksamensprojekter mv. Det fremgår 
af hver prøve, hvad det enkelte Erhvervsakademi selv fastlægger. 
 
Der er følgende eksamener på uddannelsen: 

Eksamen Form Aflevering Bedømmelse 
1. semester 
Portfolio eksamen 

Mundtlig individuel 
eksamen 

Portfolio som  
web-site 

Intern 7-skalaen

2. semester 
Førsteårsprøve 

Mundtlig individuel 
eksamen 

Digital prototype 
& rapport 

Eks-
tern 

7-skalaen

3. semester 
projektprøve 

Gruppepræsentation 
& mundtlig individuel 
eksamen 

Digitalt produkt 
pba. Specialise-
ring 

Eks-
tern 

7-skalaen

4. semester 
Praktikprøve 

Bedømmes af prak-
tikvejleder 

Praktikrapport Intern Bestået/ 
Ikke be-
stået 

4. semester 
Afsluttende eksa-
mensprojekt 

Projekteksamen & 
Mundtlig individuel 
eksamen 

Produkt & rapport Eks-
tern 

7-skalaen

 
 
 
1. semester, 1. Prøve – Lokalt for Copenhagen Business Academy 
 
Portfolio som website 
Prøve skal vise 

 at den studerende kan udarbejde et digitalt præsentationsportfolio, der løbende kan 
anvendes til at dokumentere den studerendes kompetenceudvikling. 

 
Intern prøve 
Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i den studerendes portfolio. Prøven afholdes 
efter 1. semester. 
 
Projektarbejde og produkt 
Projektarbejdet skal resultere i et fungerende digitalt portfolio.  
Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at væsentlige områ-
der af 1. Semesters undervisning bredt kombineres. Projektarbejdet er individuelt. 
 
Aflevering 
Digitalt portfolio 
 
Eksamen 
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Eksaminationen tager udgangspunkt i den studerendes portfolio ved en mundtlig individuel 
præsentation og gennemgang. 
- Individuel eksamination: 20 minutter 
 
Bedømmelse 
Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt og præsentation og individuel 
eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål, 
der er gennemgået på 1. semester, og som er beskrevet i studieordningen. 
 
Omprøve 
Omprøve afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester 
Grundlaget for omprøve beror på en faglig vurdering af årsagen for behovet for omprøve. 
Prøven har samme formål som den ordinære prøve. 
 
Sygeeksamen 
Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. 
 
2. semester, 2. Prøve – Førsteårsprøven (fælles for udbyderne) 
Digital kommunikation – Multimedieprodukt i brugssammenhæng. 
Prøven skal vise 
 At den studerende kan kommunikere visuelt til en målgruppe, 
 Kan udvikle et interaktivt digitalt produkt under hensyntagen til interessenter 
 Kan gennemføre et projekt i et team 
 
Ekstern prøve 
Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet i gruppe. Prøven 
afholdes efter 2. semester. 
 
Projektarbejde, produkt og rapport 
Projektarbejdet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i en funge-
rende digital prototype og en rapport, der dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet. 
Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at væsentlige områ-
der af 1. års undervisning bredt kombineres. Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til 
gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. Erhvervsakademiet skal sikre, 
at projektbeskrivelsen tilgår de studerende, eksaminator og censor. 
 
Aflevering 
Digital prototype. Rapport på maksimalt 10 normalsider plus maksimalt 8 normalsider pr. 
gruppemedlem, eksklusiv bilag. 
Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå. 
 
Eksamen 
Der eksamineres i flere kerneområder (Virksomheden, Kommunikation og formidling, In-
teraktionsudvikling , Design og visualisering). Eksaminationen skal sikre, at der eksamine-
res i emner, der ikke allerede er berørt i rapporten. 
 

1. Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport: 5 minutter 
2. Individuel eksamination: 20 minutter 
3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter 
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Bedømmelse 
Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsenta-
tionen og individuel eksamination. 
 
Omprøve 
Bestås eksamen ikke, har den studerende 2 yderligere forsøg. 
 
Omprøve som individuelt- eller gruppeprojekt. Der udarbejdes et nyt projekt og ny rapport. 
Erhvervsakademiet vurderer om det nye projekt skal tage udgangspunkt i samme pro-
blemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny 
problemstilling. 
Prøven gennemføres som den ordinære prøve. 
 
Sygeeksamen 
Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. 
 
3. semester, 3. prøve – Lokalt for Copenhagen Business Academy 
Digital kommunikation - komplekse produkter 
Eksamen på baggrund af og med udgangspunkt i det valgfri uddannelseselement / den 
specialisering den enkelte studerende har valgt på 3.semester. 
Prøven skal vise, 

 at den studerende kan sætte sig ind i et anvendelsesområde 
 kan udvikle en kompleks applikation 

 
Ekstern prøve 
Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i et udviklet produkt udarbejdet i gruppe 
på 3-5 studerende. Prøven afholdes efter 3. semester. 
 
Produkt 
Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en 
mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt. 
 
Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at førsteårsprøven 
sammen med denne prøve, tilsammen dokumenterer mindst 2/3 dele af uddannelsen. 
 
Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til gruppestørrelse, produktomfang og proces-
dokumentation. 
 
Aflevering 
Digital prototype. Rapport på maksimalt 5 normalsider** plus maksimalt 5 normalsider pr. 
gruppemedlem, eksklusiv bilag. 
 
Eksamen 
Der tages udgangspunkt i det fremstillede produkt, og der eksamineres på baggrund 
heraf. 
1. Præsentation af produkt 5 minutter pr. studerende 
2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt: 20 minutter. 
3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter 
 
Bedømmelse 
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Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og ek-
samination. Præstation bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 
3. semesters valgfri uddannelseselement / specialisering. 
 
Omprøve 
Bestås eksamen ikke, har den studerende 2 yderligere forsøg. 
 
Omprøve som individuelt- eller gruppeprojekt. Der udarbejdes et nyt projekt og ny rapport. 
Erhvervsakademiet vurderer om det nye projekt skal tage udgangspunkt i samme pro-
blemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny 
problemstilling. 
Prøven gennemføres som den ordinære prøve. 
 
Sygeeksamen 
Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. Hvis Er-
hvervsakademiet vurderer, at den studerende har deltaget i projektarbejdet i tilnærmelses-
vis fuldt omfang afholdes sygeeksamen prøve med udgangspunkt i gruppens 
projektarbejde. 
Hvis Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende ikke har deltaget i projektarbejdet 
i tilnærmelsesvis fuldt omfang, afholdes sygeeksamen som omprøve som individuelt pro-
jekt. 
 
4. semester 4. prøve – Praktikprøve (fælles for udbyderne) 
Prøven er intern og evaluerer læringsmålene for praktikken. 
 
Bedømmelse 
Prøven bedømmes med ”bestået” eller ”ikke bestået” 
 
Omprøve 
Den studerende har, som ved øvrige eksaminer, ret til to omprøver. 
 
4. semester 5. prøve – Afsluttende projekt (fælles for udbyderne) 
Det afsluttede eksamensprojekt dokumenterer at den studerende på kvalificeret vis kan 
kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Den stu-
derende skal i sit afsluttende eksamensprojekt dokumentere at ovenstående læringsmål er 
nået. 
Problemstillingen, der skal være central for multimedieprofessionen, formuleres af den 
studerende så vidt muligt  i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Erhvervs-
akademiet godkender problemstillingen.  
Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital applikation 
eller en digital formidling.  
 
Ekstern prøve  
Mundtlig prøve med udgangspunkt i projektarbejde udarbejdet individuelt eller i en gruppe 
af normalt op til 3 studerende. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et pro-
jekt og en mundtlig del og afholdes med udgangen af 4. semester.  
 
Aflevering  
Rapport på maksimalt 30 normalsider (1 normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum) 
plus maksimalt 15 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag.  
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Ved rapporter udarbejdet i en gruppe skal den enkeltes bidrag tydeligt fremgå. 
 
 
Eksamen  
1. Gruppepræsentation af produkt og rapport: 15 minutter.  
2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt og rapport: 25 minutter.  
3. Votering og meddelelse af karakterer: 10 minutter  
 
Bedømmelse  
Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, den enkel-
tes bidrag til præsentationen og individuel eksamination.  
 
Omprøve  
Bestås eksamen ikke, har den studerende to yderligere forsøg.  
 
Omprøve som individuelt- eller gruppeprojekt.  
Der udarbejdes et nyt projekt og ny rapport.  
Erhvervsakademiet vurderer om det nye projekt skal tage udgangspunkt i samme pro-
blemstilling som det projektarbejde, der var grundlag for den ordinære prøve eller en ny 
problemstilling.  
Prøven gennemføres som den ordinære prøve. 
 
Sygeeksamen  
Sygeeksamen afholdes umiddelbart før eller i starten af det følgende semester. 
 
Interne / eksterne prøver  
For at blive indstillet til eksamen skal den studerende opfylde de krav, der er beskrevet i 
afsnittet ”Pligt til at deltage i undervisningen”. 
Den studerende er automatisk tilmeldt de interne / eksterne prøver, der afslutter uddannel-
sens enkelte semestre. 
Der er ikke andre prøver ud over de beskrevne i afsnittet vedr. ”Eksamensordning” samt 
de obligatoriske bindinger, der er beskrevet i afsnittet vedr. ”Pligt til at deltage i undervis-
ningen”. 
 
Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet 
Det er muligt for den studerende at gennemføre 3. semester eller praktik i udlandet. Er-
hvervsakademiet skal godkende uddannelsesinstitution og fagligt indhold i det søgte ud-
dannelsesforløb. 
Erhvervsakademiet skal godkende et udenlandsk praktiksted. 
 
Krav til skriftlige opgaver og projekter herunder det afsluttende eksa-
mensprojekt 
Alle semestre beskrives i en detaljeret lektionsplan. Heraf fremgår det hvordan de enkelte 
opgaver og projekter tidsmæssigt er lagt. Opgaver og projekter defineres på det enkelte 
semester. 
Krav til afsluttende eksamensprojekt, ”5. prøve” er beskrevet under afsnittet ”4. semester, 
5. prøve – afsluttende projekt (fælles for udbyderne). 
 
Kendskab til fremmedsprog 
Uddannelsen forudsætter minimum engelsk på niveau C. 



Multimediedesigner AK Studieordning 
 

Multimediedesigneruddannelsen Side 21 Januar 2013 

 
Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen gennemføres som en kombination af klasseundervisning, forelæsninger, 
workshops, studiekredse, øvelser og større projektarbejder. Tilrettelæggelsen af undervis-
ningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori. 
 
Der vil i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selv-
stændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. 
I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, undervisning i iværksætterkultur, mil-
jømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer. 
 
Pligt til at deltage i undervisningen 
Det er et krav, at den studerende er studieaktiv og deltager aktivt i de stillede obligatoriske 
projektarbejder  og –opgaver. I vurderingen af begrebet studieaktiv indgår den studeren-
des fremmøde til undervisningen som en væsentlig parameter. 
 
Såfremt den studerende ikke deltager aktivt, løser de stillede obligatoriske opgaver samt 
får godkendt såvel projekter som individuelle obligatoriske opgaver, kan den studerende 
ikke indstilles til eksamen, og kan derfor ikke gennemføre studiet. 
 
På 1. semester vil der være minimum 2. projekter. Deltagelse i projektarbejdet samt den 
mundtlige fremlæggelse af projekterne er obligatorisk for alle studerende. Antallet af pro-
jekter og krav til godkendelse formuleres semestervis. 
 
Den studerende skal endvidere individuelt aflevere minimum 2 bundne opgaver, som skal 
godkendes. En studerende, der ikke aktivt har deltaget i de stillede projektarbejder og/eller 
ikke har fået godkendt de stillede opgaver, kan ikke fortsætte på 2. semester 
 
Den studerende skal endvidere individuelt aflevere minimum 2 bundne opgaver, som skal 
være godkendt inden afslutningen af 2. semester. En studerende, der ikke får godkendt de 
bundne opgaver, kan ikke gå til eksamen på 2. semester. 
 
På 3. semester skal den studerende aktivt deltage i de stillede projekter og det valgte ud-
dannelseselement / specialisering. En studerende, der ikke aktivt har deltaget i de stillede 
projektarbejder og / eller ikke har fået godkendt de stillede specialearbejde, kan ikke fort-
sætte på 4. semester. 
 
Regler for meritoverførsel 
Uddannelsen giver efter første studieår umiddelbart merit til andre uddannelsesinstitutio-
ner, der gennemfører samme uddannelse. Således følger denne studieordning de øvrige 
uddannelsesinstitutioners. 
 
Indgåede meritaftaler 
Indgåede meritaftaler er tilgængelige på Erhvervsakademiets hjemmeside. 
 
Undervisningen udbudt som åben uddannelse 
Uddannelsen kan udbydes som enkeltfag under lov om åben uddannelse. For nærmere 
oplysninger henvises til det enkelte Erhvervsakademis studieplan 


