
På diplomuddannelsen i webudvikling fokuserer 
vi særligt på udvikling af webteknologier, der kan 
indgå i en række forskellige distributionsplatforme 
og anvendelsesområder. Du bliver kvalificeret til 
at arbejde med planlægning, arkitektur, design og 
konstruktion af websystemer og -applikationer.

Vi giver dig indsigt i, hvad det vil sige at 
arbejde med webudvikling i et samfund med 
et konstant udviklende digitaliseringsbehov, og 
du får kompetencer til at håndtere avancerede 
webudviklingsprojekter og integrerede 
kommunikationsløsninger baseret på udnyttelsen 
af forskellige multimedier som fx lyd, video, mv.

På uddannelsen arbejder vi ud fra praktiske 
problemstillinger og løsninger, som du kan 
anvende i dit daglige arbejde fra dag ét, og dine 
erfaringer og dit arbejdsliv vil indgå som vigtige 
elementer i undervisningen.

Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:

 ▪ Udvikling af webteknologier
 ▪ Interfacedesign
 ▪ Udviklingsmiljøer
 ▪ Webudvikling backend og frontend
 ▪ Databaser
 ▪ Sikkerhed
 ▪ Distributionsplatforme og anvendelsesområder
 ▪ Websystemer og -applikationer

Webudvikling

UDDAN DIG 
VED SIDEN 
AF JOBBET

DIPLOMUDDANNELSE



Omfang 60 ECTS.
Niveau   Diplomuddannelse.
Eksamen Alle fag afsluttes med en eksamen.
  Eksamenen varierer fra fag til fag 
  og består oftest af en mundtlig 
  eller skriftlig prøve. Se mere på  
  cphbusiness.dk under de   
  enkelte fag.

Forløb  Du kan tage en hel uddannelse 
  eller vælge enkelte fag.  

Varighed En diplomuddannelse læses på 
  deltid og kan tages på to til tre 
  år. Hvert fag har en varighed på 
  cirka tre til seks måneder.

Tilmelding Læs mere og tilmeld dig på
  cphbusiness.dk/videreuddannelse/ 
  diplomuddannelser

Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores 
studievejledere på 36 15 45 17 eller skrive til 
evu@cphbusiness.dk

Afgangsprojektet afslutter diplomuddannelsen i web-
udvikling. Her får du mulighed for at gå i dybden med 
et emne, du brænder for, og vise, hvad du kan.

15 ECTSAfgangsprojekt

10 ECTS
 ▪ Sikkerhed
 ▪ IT-projektledelse

5 ECTS
 ▪ Grundlæggende 
databaser

 ▪ Videregående databaser

Studieretningsfag 5 ECTS

40 ECTS

Interfacedesign (10 ECTS)
På faget lærer du at udforme hensigtsmæssige 
brugergrænseflader, som er tilpasset relevante målgrupper 
på baggrund af domænets teori og metode. Du bliver 
desuden i stand til at anvende designmetoder inden for 
visuelt design, interaktionsdesign og informationsarkitektur.

Webudvikling - backend (10 ECTS)
Faget giver dig de nødvendige kompetencer til at udvikle 
moderne webapplikationer og udnytte de moderne, 
standardiserede protokoller og client-/server-modellens 
muligheder.

Webudvikling - frontend (10 ECTS)
På faget webudvikling frontend bliver du introduceret til 
frontend programmering, og du lærer at skabe brugerven-
lige web-applikationer.

Udviklingsmiljøer (10 ECTS)
Faget gør dig i stand til at foretage kvalificerede valg 
og anvende dem i et givet udviklingsmiljø. Du får viden 
om gængse udviklingsmiljøer og deres muligheder og 
begrænsninger.

Obligatoriske fag  

Cphbusiness i København, Lyngby, Hillerød og på Bornholm

Nansensgade 19    |    1366 København K    |    cphbusiness.dk 

FaktaUddannelsens opbygning

https://www.cphbusiness.dk/videreuddannelse/diplomuddannelser/webudvikling?uddannelse=Diplomuddannelsen_i_webudvikling

