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TOP-UP BACHELOR 



’TOP-UP’ & PBA
BYG VIDERE PÅ DIN ERHVERVSAKADEMI
UDDANNELSE MED EN PROFESSIONS
BACHELOR!

Har du lyst til at starte på en af vores professions
bacheloruddannelser? Dit udgangspunkt for at væl
ge en TopUp kan for eksempel være at bygge vi
dere på din erhvervsakademiuddannelse. Med en 
TopUp får du viden på højt teoretisk niveau, som er 
forankret i konkrete, praktiske og virksomhedsnære 
problemstillinger. Det er uddannelse tæt på job.

HVAD ER EN TOP-UP?
En TopUpuddannelse er er en 11/2årig overbygning 
på de toårige erhvervsakademiuddannelser. Med 
en TopUp opnår du niveauet professionsbachelor 
(PBA). 

En uddannelse på professionsbachelorniveau er de
signet til, at man kan træde direkte ud på arbejds
markedet. Men uddannelsen giver også mulighed for 
at læse videre på master og kandidatniveau.

GIVER MIN AKADEMIUDDANNELSE ADGANG 
TIL EN TOP-UP?
Nedenfor kan du se, hvilken TopUp din akademiud
dannelse giver adgang til, samt læse mere om vores 
forskellige professionsbacheloruddannelser.

Webudvikling Jordbrugs
virksomhed

Innovation og  
entrepreneurship

H
a
v
e

 
o

g
 P

a
rk

in
g

e
n

iø
r 

(4
 å

r)
 

G
y
m

n
a
si

a
l 
u

d
d

a
n

n
e
ls

e
 e

lle
r 

re
le

v
a
n

t 
e
rh

v
e
rv

su
d

d
a
n

n
e
ls

e
 

B
y
g

n
in

g
sk

o
n

st
ru

k
tø

r 
(3

1 /
2
 å

r)
G

y
m

n
a
si

a
l 
u

d
d

a
n

n
e
ls

e
 e

lle
r 

re
le

v
a
n

t 
e
rh

v
e
rv

su
d

d
a
n

n
e
ls

e

Multimedie
designer 

Datamatiker

Jordbrugs   
tek nolog

Alle erhvervs 
akademi 
uddan nelser giver 
adgang til  
uddannelsen

International  
handel og 
markedsføring

Markeds
føringsøkonom

Handelsøkonom 

Finansøkonom

Andre  
AKuddannelser 
under skærpede 
krav

Digital  
konceptudvikling

Multimedie
designer 

Datamatiker

VEJE TIL EN TOP-UP PBA PÅ ERHVERVSAKADEMI

Klik ind påeasj.dk 
og læs mere!



DET ER EN FORNØJELSE SOM UNDERVISER OG  
SPARRINGSPARTNER AT SE DE STUDERENDE VOKSE MED 
OPGAVEN PÅ TOP-UP-OVERBYGNINGERNE. DE FAGLIGE  

UDFORDRINGER BLIVER STØRRE OG MULIGHEDERNE FOR 
SPÆNDENDE SAMARBEJDE MED RELEVANTE VIRKSOMHEDER 
VOKSER. DE STUDERENDES UDVIKLINGSKURVE ER RET  
STEJL I DE 11/2 ÅR, OVERBYGNINGEN VARER.

JAKOB LOUIS HORNBECK 
Adjunkt, underviser, Erhvervsakademi Sjælland Næstved



DIGITAL KONCEPTUDVIKLING 

INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING 

WEBUDVIKLING 

INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP 

JORDBRUGSVIRKSOMHED 

BYGNINGSKONSTRUKTØR 

HAVE OG PARKINGENIØR (4 ÅR)

PROFESSIONS-
BACHELOR



DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

INTERNATIONAL HANDEL 
OG MARKEDSFØRING

KARRIEREMULIGHEDER
International handel og markedsføring er et profes
sionsområde i vækst, og det afspejles i den stadig 
større internationalisering i dansk erhvervsliv. Især 
inden for international businesstobusinesssalg er 
der et stigende behov for nye unge medarbejdere 
med de rette kompetencer og parathed til at løfte 
opgaver – både i Danmark og globalt.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er en 11/2årig overbygning (TopUp) 
på Markedsføringsøkonom, Serviceøkonom eller til
svarende erhvervsakademiuddannelse. De første to 
semestre har fokus på businesstobusiness og er 
baseret på praksisnær undervisning. Undervisnin
gen foregår på både dansk og engelsk for at styrke 
dine sproglige og internationale kompetencer. Alle 
undervisningsmaterialer er på engelsk, og du kan 
deltage i internationale projekter eller tage hele 2. 
semester i udlandet.

3. semester består af et praktikforløb, hvor du får 
mulighed for i praksis at bruge de kvalifikationer, 
du har opnået. Praktikken kan være i Danmark såvel 
som i udlandet. Det 3. og sidste semester vil indehol
der også bachelorprojektet. 

TopUp professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring giver dig et 

godt afsæt for en karriere inden for marketing, salg og eksport. Da uddannelsen har særligt 

fokus på salg og de internationale aspekter ved handel og markedsføring, vil du typisk få job i 

virksomheders salgs eller eksportafdelinger.

DIGITAL KONCEPTUDVIKLING
Kan du lide at arbejde visuelt og kreativt? Og kan 
du fokusere på værdiskabelse for virksomheder og 
brugere, samt markedsføre på tværs af medier og 
være med på de nyeste trends inden for teknologi? 
 Så er digital konceptudvikling en uddannelse for 
dig! Som digital konceptudvikler lærer du at mestre  
oplevelses, service og interaktionsdesign på et 
strategisk, analytisk og praktisk niveau. Som digital 
konceptudvikler er det dig, der udtænker de over
ordnede og samlede koncepter for digitale produk
tioner, er kreativ og har hang til det teknisk nørdede.

KARRIEREMULIGHEDER
Du får kompetencerne til at udvikle digitale koncep
ter for både lokale og globale virksomheder. 

Som digital konceptudvikler har du jobmuligheder 
inden for digital marketing, user research, forret
ningsudvikling, servicedesign, oplevelsesdesign, 
ehandel, samt projektledelse. Både i det private er
hvervsliv og i offentlige organisationer. Du får også 
gode kvalifikationer til at kunne starte din egen virk
somhed.

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: International handel og markedsføring (PBA) 

Varighed: 11/2 år

Semestre: 3 

ECTS-point: 90

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Digital konceptudvikling (PBA)

Varighed: 11/2 år 

Semestre: 3 

ECTS-point: 90



WEBUDVIKLING

Under uddannelsen til professionsbachelor i webud
vikling bliver du rustet til at  udvikle og designe innova
tive webapplikationer og systemer, oplever nye tek
nologier og får færdigheder til at arbejde selvstændigt 
på tværs af platforme, applikationer og medier. På  
Webudvikling arbejder vi praksisorienteret i tæt 
samarbejde med virksomheder, så du får erfaring 
med den virkelige verdens webudfordringer, mens 
du uddanner dig. 

KARRIEREVEJE
En professionsbachelorgrad i webudvikling er en 
adgangsbillet til flere spændende karriereveje – 
både i offentlige og private virksomheder. Virk
somheder har brug for webudvikling inden for alle  
deres itsystemer og i deres webkommunikation. 
Og her er du eksperten, der kan løfte opgaven og 

skabe bedre brugeroplevelser for virksomhedens 
målgrupper. Du vil typisk finde en karriere inden for 
konsulentvirksomheder, reklame og webbureauer 
eller i en privat virksomheds itafdeling.

UDDANNELSENS VÆRKTØJSKASSE
Du får et grundigt kendskab til en lang række avan
cerede itsystemer og programmeringssprog, XML, 
databaser, udviklingsmiljøer, CMS, digital æstetik og 
medieteknologier. Du lærer at analysere og anven
de forskellige itsystemer samt arbejde på tværs af 
itplatforme, medier og applikationer. Desuden får 
du kompetencer til at planlægge virksomheders 
itsystemer, som for eksempel kunde databaser, la
gerstyringssystemer, bogholderi og online handels 
og salgssystemer.

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Webudvikling (PBA)

Varighed: 11/2 år 

Semestre: 3 

ECTS-point: 90

VIDSTE DU, AT 41 % AF VORES 

STUDERENDE BLIVER FASTANSAT 

I DERES PRAKTIKVIRKSOMHED?



JEG HAR LÆRT OM, HVORDAN MAN PROGRAMMERER, HVOR MAN 
KAN BRUGE PROGRAMMERING I VIRKSOMHEDER, OG HVILKE SYSTEMER 
MAN KAN LAVE. JEG KAN STADIG BLIVE BEDRE TIL PROGRAMMERING, 

MEN JEG FØLER, AT JEG RYKKER MIG MEGET. JEG ER GLAD FOR, 
AT VI TAGER EN TING AF GANGEN OG LÆRER, HVORFOR VI SKAL GØRE, 
SOM VI GØR. DET MOTIVERER MIG MEGET, AT JEG VED, AT DER ER STOR 
SANDSYNLIGHED FOR, AT JEG KOMMER DIREKTE I JOB BAGEFTER.

DANIEL BONNEMOSE HANSEN 
Studerer datamatiker



INNOVATION 
OG ENTREPRENEURSHIP 

En professionsbachelor i Innovation og entrepreneur
ship giver dig kompetencer og konkrete værktøjer 
til at gøre dine tanker, forretningsplaner og drømme 
til virkelighed!

KARRIEREMULIGHEDER
Uddannelsen er for dig, der er interesseret i at star
te egen virksomhed eller arbejde med udvikling af 
eksisterende virksomheder ud fra et innovativt per
spektiv. Du opnår forretningsforståelse, som er re le 
vant i mange erhvervsmæssige sammenhænge.

UDDANNELSENS OPBYGNING
I teams udvikler I en virksomhedsidé, som I arbej
der med fra idéskabelse og innovation til praktisk 
virksomhedsdrift. Fokus er på innovation, kreativitet 
og markedsforståelse. Du opnår endvidere projekt
styringskompetencer, så du kan organisere og plan
lægge opstart og projekter, som skal sikre fremdrift 
af de identificerede innovative muligheder. Samtidig 
bliver du klædt på til at indgå i tværfaglige sam
arbejder, og du lærer at opbygge netværk, som du 
kan anvende professionelt. Derudover kommer du til 
at møde medstuderende med anden uddannelses
baggrund og kompetencer end dine egne. Du skal 
være klar på at arbejde i teams og dele ud af dine 
færdigheder.

Drømmer du om at være iværksætter og 

starte egen virksomhed? Eller vil du arbejde 

med innovation og vækst i eksisterende  

virksomheder?

Med en professionsbachelor i Innovation og 

entrepreneurship kvalificerer du dig til at 

udvikle innova tive forretningsideer og værk

tøjerne til at implementerer dem i praksis. 

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Innovation og entrepreneurship (PBA)

Varighed: 11/2 år 

Semestre: 3  Fuldtid 

ECTS: 90



VIDSTE DU, AT DU 

KAN KOMME I 

IVÆRKSÆTTERPRAKTIK 

I DIN EGEN VIRKSOMHED? 

TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB



VIDSTE DU, AT BYGNINGS 

KONSTRUKTØR HVER MÅNED 

AFHOLDER ‘TORSDAGSKONSTRUK

TØREN’ – EN NETVÆRKSEVENT –  

HVOR VIRKSOMHEDER OG  

STUDERENDE UDVEKSLER  

ERFARINGER GENNEM OPLÆG  

OM AKTUELLE EMNER I  

BRANCHEN?



BYGNINGSKONSTRUKTØR

UDDANNELSENS OPBYGNING
Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne 
lede og overvåge en bygge og produktionsproces, 
ofte som projektleder. En bygningskonstruktør ev
ner praktisk og teknisk projektering, fra skitse til 
hovedprojekt, og i samarbejde med øvrige parter i 
branchen, som arkitekter, ingeniører, entreprenører 
og myndigheder. Bygningskonstruktøruddannelsen 
er en professionsbachelorgrad, der tager 31/2 år. Du 
kan også vælge at afslutte din uddannelse efter to 
år. Her har du så opnået en akademigrad og titlen 
byggetekniker.

KARRIEREVEJE
Uddannelsen til bygningskonstruktør ruster dig 
til at arbejde med ledelse af byggeri i rådgivende, 
udførende og kontrollerende bygge, anlægs og 
ejendomsvirksomheder, samt inden for drift og ved
ligehold. De typiske arbejdspladser er arkitekt og 
ingeniørtegnestuer, entreprenørvirksomheder, min
dre selvstændige virksomheder, bygningskompo
nentfirmaer, forsikringsbranchen, ejendomsselska

ber samt diverse offentlige virksomheder. Hvis du 
har en håndværksmæssig baggrund, giver uddan
nelsen som bygningskonstruktør dig gode kvalifika
tioner til at starte som selvstændig.

Kan du se dig selv planlægge, projektere og styre byggerier? Bygningskonstruktøruddannelsen

er for dig, der ønsker en bredt anerkendt og alsidig uddannelse, der spænder vidt inden for 

jobmulighederne i byggebranchen.

JORDBRUGSVIRKSOMHED

KARRIEREVEJE
Med en TopUp professionsbachelor i jordbrugs
virksomhed står du med kompetencerne til at løse 
komplekse opgaver og problemstillinger inden for 
jordbrug, landbrug, gartneri, offentlige miljø og na
turforvaltninger samt private miljø, energi og an
lægsvirksomheder.

EN UDDANNELSE, TO RETNINGER, TRE PROFILER
På uddannelsen i jordbrugsvirksomhed vælger du 
imellem retningerne Jordbrugsøkonomi eller Jord
brugsbiologi. Vælger du Jordbrugsøkonomi retter 
din uddannelse sig mod virksomhedsdrift og ledelse 
i anlægsgartnervirksomheder og kommunale park
forvaltninger. Vælger du Jordbrugsbiologi, kan du 
specialisere dig inden for en af profilerne: ‘Miljø’ eller 
‘Husdyr’.

Miljøprofilen sigter mod en karriere i kommunale 
miljøforvaltninger og rådgivende ingeniørvirksom
heder, som beskæftiger sig med miljøspørgsmål. 
‘Husdyr, velfærd og sundhed’ retter sig mod job i 
landbrugets rådgivningssektor.

Med en professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed opnår du kompetencer til at løse komplekse  

opgaver og problemstillinger inden for jordbrugsøkonomi eller jordbrugsbiologi. Du bliver 

dermed en ideel sparringspartner for virksomheder og organisationer samt deres  

samarbejdspartnere.

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Jordbrugsvirksomhed (PBA)

Varighed: 11/2 år 

Semestre: 3 

ECTS-point: 90

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Bygningskonstruktør

Grad: PBA

Varighed: 31/2 år

Semestre: 7 

ECTS-point: 210



HAVE- OG PARKINGENIØR (4 ÅR)

På uddannelsen til have og parkingeniør lærer du 
at planlægge og iværksætte arbejdsopgaver rettet 
mod udvikling og vedligeholdelse af parker, haver 
og andre former for grønne områder – fx grønne 
tage og vægge. Uddannelsen har fokus på ledelse 
og specialistfunktioner inden for design, anlæg og 
drift af den urbane natur – og du får undervisning i 
kommunikation, driftsøkonomi og projektstyring af 
beplantnings og klimatilpasningsprojekter. 

JOBMULIGHEDER
Som have og parkingeniør vil du typisk få arbejde 
som mellemleder, projektleder, driftsleder, tekniker 
eller konsulent med udgangspunkt i byens grønne 
områder – haver, parker, sportsanlæg, kirkegårde, 
torve, pladser og andre grønne områder. Flere have 
og parkingeniører arbejder med klimatilpasning i 
forhold til at kunne håndtere de øgede mængder af 
regnvand.

KARRIEREVEJE
Som have og parkingeniør kan du både få job i 
både private og offentlige virksomheder eller hos 
organisationer. Det kan eksempelvis være hos rådgi
vende ingeniørvirksomheder, landskabsarkitektteg
nestuer, entreprenørvirksomheder, Boligselskaber 
eller anlægsgartnere. Eller i en af de mange tekniske 
forvaltninger i landets kommuner eller i Staten – fx 
i Styrelsen for Slotte og kulturejendomme, Vejdirek
toratet og Naturstyrelsen. Sidst men ikke mindst har 
du mulighed for at blive selvstændig!

KANDIDAT OVERBYGNING
Endelig giver uddannelsen adgang til at læse vide
re på kandidatniveau inden for det grønne område, 
hvis du har ønsker om et mere administrativt eller 
forskningsorienteret job. Du kan bl.a. læse Forest 
and Nature Management (Forstkandidat), Nature 
Management (Naturforvalter) eller til Landskabsar
kitekt.

HVOR STUDERER MAN?
Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland 
i samarbejde med Københavns Universitet og Ros
kilde Tekniske Skole. Som studerende vil du primært 
befinde dig på Skovskolen i Nødebo, men der vil 
også være undervisning på Københavns Universitet 
(Frederiksberg Campus) og på Roskilde Tekniske 
Skole.

Have og parkingeniørerne gør en forskel for mennesker, klima og byens natur. Uddannelsen er 

for dig, der vil arbejde med den moderne bys grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen 

har fokus på praktik og teori, hvilket gør dig i stand til at styre alle typer af urbane grønne 

projekter, hvori der indgår planter og grønne teknologier.

FAKTA OM UDDANNELSEN

 i Titel: Have og parkingeniør (PBA)

Studiestart: September 

Varighed: 4 år 

ECTS-point: 240

VIDSTE DU, AT ALLE FRA DET 

FØRSTE HOLD AF HAVE OG 

PARKINGENIØRER, DER DIMITTERE

DE I 2014, KOM I JOB I LØBET AF DET 

FØRSTE ÅR?




