
HVAD ER EN MULTIMEDIEDESIGNER?
Multimediedesigneruddannelsen er en intensiv og kræ-
vende kort videregående uddannelse. Uddannelsen ta-
ger to år og kvalificerer de studerende til selvstændigt 
at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, 
realisere og styre multimedieopgaver samt medvirke 
ved implementering, administration og vedligeholdelse 
af multimedieproduktioner. En multimediedesigner ar-
bejder typisk i virksomheders kommunikations- og mar-
kedsføringsafdelinger, reklame- og marketingbureauer, 
mediebranchen, fx inden for film- eller tv-produktion el-
ler som selvstændig medievirksomhed. 

HVAD KAN EN MULTIMEDIEDESIGNER?
En multimediedesigner kan udarbejde projektstyrings-
planer og kommunikations- og markedsføringsstrategier, 
designe, udvikle og implementere nye multimediepro-

dukter og har samtidigt fingeren på pulsen med hensyn 
til lovgivning, virksomhedstyper og virksomheders orga-
nisatoriske og strategiske forhold.  

En multimediedesigner besidder både elementær og 
specifik viden inden for fagområder såsom virksomhed 
og organisation, kommunikation og formidling, interak-
tionsudvikling (programmering af hjemmesider), design 
og visualisering samt andre aspekter i multimedieud-
vikling og -anvendelse. Herunder indgående kendskab 
til relevante digitale værktøjer, fx til projektplanlægning 
og projektstyring, design og programmering af digitale 
medier samt optagelse og redigering af videoproduk- 
tioner.  

Multimediedesignere arbejder tværfagligt, projektorien-
teret og med en innovativ tilgangsvinkel. De har den ny-
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este viden inden for sociale medier og andre webtekno-
logier og kan arbejde selvstændigt.

HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED UD AF DET?
Studerende fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) besid-
der en bred vifte af de kompetencer, som virksomheder-
ne efterspørger i dag. De studerende kommer med den 
nyeste viden inden for deres felt og kan derfor bidrage til 
at se på virksomheden ud fra andre vinkler. Praktiksam-
arbejdet resulterer ofte i spændende output til fordel for 
alle parter.

En praktikant kan give jer:
• Nye kræfter, ny viden og nye faglige perspektiver
• Daglig opgaveløsning
• Mulighed for at få gennemført fx analyser, udviklings-

opgaver, kampagner eller design-/programmerings-
opgaver, der ellers ikke ville være tid til

• Hjælp til at få løst konkrete opgaver eller problemer, 
som I står overfor

• Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder 
uddannet på et videregående uddannelsesniveau

HVAD FORVENTES AF PRAKTIKSTEDET
EASJ forventer, at den studerende har en fast kontaktper-
son i virksomheden, der kan besvare spørgsmål om ar-
bejdsopgaver, arbejdsforhold og repræsentere virksom-
heden på evt. møder med praktikvejlederen. Vi forventer 
desuden, at de opgaver, den studerende tildeles, inde-
holder relevant faglig substans, og at der i virksomheden 
tildeles de rette ressourcer til at vejlede den studerende.
Det forventes, at der stilles en arbejdsplads til rådighed 
for den studerende, men den studerende har selv com-
puter med relevant software – dog med studenterlicens, 
som ikke må bruges kommercielt. 

OM PRAKTIKKEN
Praktikopholdet er placeret på 4. og afsluttende seme-
ster. Praktikkens varighed er på 10 uger med en gen-
nemsnitlig arbejdstid på min. 35,5 timer pr. uge. Den 
studerende skal forud for praktikforløbet fastsætte in-
dividuelle læringsmål i samarbejde med den tilknyttede 
virksomhed og Erhvervsakademi Sjælland.

Formålet med praktikopholdet er, at den studerende får 
afprøvet den viden og de færdigheder og kompetencer 
i praksis, der er opnået på multimediedesigneruddan-
nelsen samt opnår erfaring med andre arbejdsmetoder 
og værktøjer til løsning af konkrete arbejdsopgaver. Den 
studerende får indsigt i virksomhedens dagligdag og 
skal naturligvis leve op til virksomhedens krav og for-
ventninger.

Mange studerende bruger efter aftale med praktikvirk-
somheden praktikken til at udvikle specialiserede fær-
digheder. Det indebærer, at de fokuserer på et mindre 
fagområde inden for multimediedesign.

På baggrund af praktikopholdet udarbejder den stude-
rende en rapport, som afsluttes med en mundtlig prøve, 
hvor de individuelle læringsmål evalueres. Prøven afhol-
des af Erhvervsakademi Sjælland.

FORLÆNGET SAMARBEJDE
Efter praktikken er afsluttet, påbegynder den studerende 
uddannelsens afsluttende hovedopgave. Hvis jeres virk-
somhed og den studerende inden for eksamensprojek-
tets rammer kan finde en problemstilling at samarbejde 
om, kan jeres samarbejde fortsætte i de følgende uger. 
Eksamensprojektet er et studieprojekt og skal derfor op-
fylde nogle formelle krav. Det forlængede samarbejde er 
en ekstra mulighed for virksomheden og den studeren-
de til endnu grundigere fordybelse – et samarbejde som 
fx kan føre til yderligere kreative og direkte anvendelige 
løsninger/rapporter for virksomheden.

DE PRAKTISKE DETALJER
Der er ingen krav til virksomhedens størrelse eller form, 
men I skal være CVR-registreret – enten i Danmark el-
ler i udlandet. Den studerende skal selv indgå aftalen 
med virksomheden og derefter udfylde en online kon-
trakt, som efter godkendelse af Erhvervsakademi Sjæl-
land, sendes ud til virksomheden for endelig godken-
delse. Den studerende skriver under på, at al viden om 
virksomheden skal behandles fortroligt, og det samme 
gælder praktikvejlederen. Den studerende får tildelt en 
praktikvejleder, som skal sikre, at formalia overholdes og 
er bindeleddet mellem den studerende, praktikvirksom-
heden og Erhvervsakademi Sjælland. 

De generelle vilkår for praktikken er, at:
• Mødetid og opgaver under praktikken aftales mellem 

virksomheden og den studerende
• Praktikken er ulønnet
• Ved sygdom sygemelder den studerende sig til virk-

somheden
• Hvis der opstår problemer i løbet af praktikperioden, 

kan virksomheden altid kontakte praktikvejlederen
• Den studerende er omfattet af virksomhedens 
 arbejdsskade- og ansvarsforsikring

YDERLIGERE INFORMATION:
Find din lokale praktikkoordinator her: 
www.easj.dk/praktikkoordinatorer

En praktikant er en fordel for virksomheden
Selv om det kræver en lille indsats af virksomheden 
– især i starten af praktikforløbet – at få et godt ud-
bytte af praktikken, så er vores studerende vant til 
at arbejde i mange korte forløb. De er derfor typisk 
hurtigt i gang og gode til at løse konkrete opgaver. 
Vores erfaring er, at praktikanter tilfører virksomhe-
den ekstra værdi, og mange af dem ender med at få 
tilbudt job efter afsluttet uddannelse.
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