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Det bedste du kan gøre i en foranderlig verden, er at blive 

dygtigere og få papir på din viden. Efter- og videreuddan-

nelse er en mulighed for at blive klogere, mens du er i job 

– eller forøge dine chancer for at komme i job, når du er 

ledig. Du får fyldt kompetencer på dit CV og udvikler dig 

indenfor dit fag.

Vi har i Danmark et meget fleksibelt efteruddannelses-

system, som gør det muligt for stort set alle at få en 

efteruddannelse til at passe ind i et arbejdsliv. Mange 

uddannelser kan tages om aftenen eller som fjernstudie/- 

e-læring, og du finder uddannelsesinstitutioner over hele 

landet, så du sjældent behøver at transportere dig langt 

for at deltage.

Du har sikkert allerede en masse viden, du har fået 

gennem praktisk erfaring og korte kurser. Den viden er 

værdifuld, men med en efter- eller videreuddannelse bli-

ver den struktureret, opdateret og genopfrisket, ligesom 

du får udfyldt eventuelle huller. Du bliver ganske enkelt 

bedre til det, du gør, hvilket er til gavn for både dig og din 

arbejdsgiver. 
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BLIV BEDRE 
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DU GØR.
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Akademiuddannelserne er et tilbud om efteruddannelse 

på videregående niveau. Akademiuddannelserne retter sig 

særligt mod faglærte, men du kan godt blive optaget på 

en akademiuddannelse, hvis du har relevant erhvervserfa-

ring og/eller en gymnasial uddannelse.

Uddannelsen tager udgangspunkt i konkrete, virke-

lighedsnære problemstillinger, som du kender fra dit 

arbejdsliv. Undervisningsformen varierer mellem hold-

undervisning, projektarbejde, arbejde i teams og ind-

dragelse af dig som studerende - og altid med fokus på 

det konkret anvendelige i din hverdag.

Alle akademiuddannelser er opbygget i moduler, så du 

selv kan sammensætte din uddannelse. Du kan vælge at 

tage et, to eller flere moduler – eller samle det til en hel 

uddannelse. Hvis du bare gerne vil blive lidt skarpere på 

IT-sikkerhed, kan du nøjes med det ene modul og  senere 

supplere op med flere moduler for at få den samlede 

uddannelse.

Hver akademiuddannelse består af nogle obligatoriske 

fag, som du skal tage, hvis du vil have hele uddannelsen. 

Hertil kommer nogle valgfag, hvor du kan vælge, hvordan 

du vil specialisere dig.

Der findes en lang liste af forskellige akademiuddannelser 

indenfor mange forskellige fag. Da fagene er fleksibelt 

opbygget, kan du sågar vælge at tage valgfag fra andre 

fag og supplere med. Dermed kan du f.eks. kombinere IT 

med fag fra ledelse og skabe din helt egen skræddersye-

de uddannelse. 

Akademiuddannelsen i informationsteknologi har to 

forskellige studieretninger, du kan vælge imellem, nemlig 

drift eller udvikling. Begge har de samme obligatoriske 

fag: programmering, database, cloud og IT-sikkerhed. 

Fagene suppleres med relevante moduler alt efter retning 

og giver dig desuden mulighed for at vælge mellem valg-

fag for yderligere at specialisere dig.

AKADEMI-
UDDANNELSER

Fagene på 
akademiuddannel-

serne har en varighed 
angivet med ECTS-point. 

10 ECTS svarer til seks ugers 
studie. For at tage en hel 

akademiuddannelse skal man 
samle fag svarende til 

minimum 60 ECTS-point.

5



Drift er for dig, der arbejder med den daglige IT-drift i organisationen. Du har mulighed for at blive endnu skarpere på det og 

samtidig få papir på de ting, du kan. Med uddannelsesretning Drift får du de grundlæggende værktøjer, som er nødvendige for 

at kunne arbejde i en IT-driftsafdeling.

Uddannelsesretningen består af disse fag:

Udover de obligatoriske fag vælger du enkeltvalgfag for at få en hel akademiuddannelse. Der er en række af valgfag på 

akademiuddannelsen i informationsteknologi, og du kan også vælge fra andre akademiuddannelser. 

Herunder ser du eksempler på specialiseringer:

AKADEMIUDDANNELSEN 
I INFORMATIONSTEKNOLOGI 
– UDDANNELSESRETNING: DRIFT

\ SYSTEMDRIFT

\ PROGRAMMERING \ DATABASE \ CLOUD \ IT-SIKKERHED

\ VIDEREGÅENDE
IT-SIKKERHED

(5 ECTS) (5 ECTS)

(10 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

\ AFGANGSPROJEKT

Problem og change 
management

WEB-programmering,
Client

Videregående 
systemdrift

Service management 
og kommunikation

Problem og change
management

\ SPECIALISERING: 
ADMINISTRATION 

OG SUPPORT

\ SPECIALISERING: 
CLIENT
DRIFT

\ SPECIALISERING: 
SERVERDRIFT
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(10 ECTS)(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)



Udvikling er uddannelsesretningen for dig, der enten allerede sidder med udviklingsopgaver, eller som gerne vil tilegne dig 

kompetencerne til at kunne skifte spor. På denne uddannelsesretning er der særligt fokus på evnen til at kunne skabe nye 

IT-produkter.

Uddannelsesretningen består af disse fag:

På uddannelsesretning Udvikling skal du vælge, hvilken platform du særligt vil fokusere på som udvikler, så du udover det 

generelle kendskab til systemudvikling får et dybere kendskab til en særlig teknologi.

AKADEMIUDDANNELSEN 
I INFORMATIONSTEKNOLOGI 
– UDDANNELSESRETNING: DRIFT

AKADEMIUDDANNELSEN 
I INFORMATIONSTEKNOLOGI 
– UDDANNELSESRETNING: UDVIKLING

\ SYSTEMUDVIKLING 

\ PROGRAMMERING \ DATABASE \ CLOUD

\ IT-SIKKERHED \ AFGANGSPROJEKT

(5 ECTS) (5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

+ET UDVIKLINGSFAG SVARENDE TIL DIN SPECIALISERING
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Videregående programmering

Avanceret programmering

Videregående systemudvikling

\ SPECIALISERING: 
SOFTWAREUDVIKLING

WEB-programmering server

WEB-programmering client

Brugervenlighed og grafisk design

\ SPECIALISERING: 
WEBUDVIKLING

VR programmering

Videregående VR programmering

Oplevelsesdesign til VR

\ SPECIALISERING: 
VR PROGRAMMERING

(10 ECTS) (5 ECTS) (10 ECTS)

(10 ECTS) (5 ECTS) (10 ECTS)

(10 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS)



DIPLOM-
UDDANNELSER
Diplomuddannelse er en videreuddannelse til dig, der har 

en kort eller mellemlang videregående uddannelse. For at 

kunne deltage skal du som minimum have en uddannelse 

på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller f.eks. 

en efteruddannelse på akademiniveau. Desuden skal du 

have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Ligesom akademiuddannelserne er diplomuddannelserne 

opbygget i moduler, så du selv kan sammensætte din 

uddannelse. Det betyder, at du kan nøjes med at tage et 

enkelt modul, eller du kan samle det til en hel uddannelse.

Det tager 2-3 år at tage en hel diplomuddannelse på 

deltid - og her er undervisningen tilrettelagt, så det er 

muligt at passe et arbejde ved siden af. Nogle diplomud-

dannelser kan også tages på fuld tid på et år, hvis det er 

det, man  ønsker.

Diplomuddannelsen består af nogle obligatoriske fag, som 

du skal tage, hvis du vil have hele uddannelsen. Udover 

dette vælger du selv en række valgfag og har på den 

måde indflydelse på din specialisering. Her kan du også 

vælge at tage nogle valgfag fra andre diplomuddannelser, 

hvis du ønsker det. Du afslutter alle diplomuddannelser 

med at skrive et større afgangsprojekt.

Der findes adskillige diplomuddannelser inden for 

Informationsteknologi. Der er den teknologiske diplom-

uddannelse i IT, og herudover er der diplomuddannelser i 

IT-sikkerhed, softwareudvikling og webudvikling. 

Fagene på 
diplomuddannel-

serne har en varighed 
angivet med ECTS-point. 

10 ECTS svarer til seks ugers 
studie. For at tage en hel 

diplomuddannelse skal man 
samle fag svarende til 

minimum 60 ECTS-point.
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FRA AKADEMI-
UDDANNET TIL 

DIPLOM-
UDDANNET 
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IT-DIPLOMUDDANNELSEN
 

IT-diplomuddannelsen er en teknologisk diplomuddannelse for dig, der vil arbejde med IT-udvikling og -drift på et højt niveau. 

Udover de tekniske fag er der også fokus på arbejdet med moderne udviklingsmetoder som f.eks. Unified Proces og UML. Alt 

efter din uddannelsesretning vil du kunne indgå i mange forskellige organisationer.

Uddannelsen har disse obligatoriske fag:

Oven på disse er der fire forskellige uddannelsesretninger med tilhørende valgfag. De fire uddannelsesretninger er: programud-

vikling, webteknologi, telekommunikation og sikkerhed. Du kan også vælge at tage IT-diplomuddannelsen uden uddannelsesret-

ning - i så fald vælger du selv valgfag for minimum 25 ECTS-point.

\ GRUNDLÆGGENDE 
OBJEKTORIENTERET 
PROGRAMMERING 

\ AFGANGSPROJEKT\ WEBTEKNOLOGIER 

(10 ECTS) (10 ECTS)(10 ECTS)
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\ VALGFAG

\ Avanceret database (10 ECTS)

\ Big data (10 ECTS)

\ Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS)

\ Digital design med VHDL (10 ECTS)

\ Geografiske informationssystemer (10 ECTS)

\ Indlejrede C/C++ smarte applikationer (10 ECTS)

\ Internet of things - teori og praksis (10 ECTS)

\ IT-projektledelse (5 ECTS)

\ Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS)

\ Radiosystemer (10 ECTS)

\ Sikker implementering af systemer (5 ECTS)

\ Videregående mobilapplikationsudvikling (10 ECTS)

\ Virtualisering og parallellisering (10 ECTS)



DIPLOMUDDANNELSEN I 
IT-SIKKERHED 

Diplomuddannelsen i IT-sikkerhed er en diplomuddannelse med særligt fokus på sikkerheden. På uddannelsen lærer du, hvordan 

du sikrer større systemer mod angreb udefra. Den er for dig, som allerede arbejder med drift og udvikling i større organisationer 

- eller som har ambitioner om at specialisere dig i IT-sikkerhed, så du kan indgå i teams, der arbejder med sikkerhedsaspekter. Du 

lærer både de tekniske sider af IT-sikkerheden og de mere organisatoriske som f.eks. udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik.

Uddannelsen består af disse obligatoriske fag:

Udover disse skal du have valgfag svarende til mindst 20 ECTS-point. Du kan vælge disse blandt valgfagene indenfor uddannel-

sen, eller du kan vælge at tage et valgfag fra en anden diplomuddannelse.

Valgfag:

\ NETVÆRKS- OG 
KOMMUNIKATIONSSIKKERHED 

\ SIKKERHED I IT-GOVERNANCE

\ VIDEREGÅENDE 
IT-GOVERNANCE

 

\ SYSTEMSIKKERHED

 

\ SOFTWARESIKKERHED  

\ NETVÆRKSPENETRATIONSTEST

(10 ECTS)

(5 ECTS)

(5 ECTS)

(10 ECTS)

(10 ECTS)

(5 ECTS)

\ AFGANGSPROJEKT

(15 ECTS)

11



DIPLOMUDDANNELSEN I 
SOFTWAREUDVIKLING 

Diplomuddannelsen i softwareudvikling er rettet mod dig, der gerne vil arbejde med design, konstruktion og udvikling af IT-syste-

mer indenfor mange forskellige brancher. Det kan være som intern udvikler i en organisation eller som medarbejder i en udvik-

lingsvirksomhed. På uddannelsen lærer du både at udvikle nye systemer og integrere eksisterende systemer med nye. Du lærer 

endvidere om planlægning og testning - og har mulighed for at specialisere dig yderligere i f.eks. udvikling til mobile enheder

Uddannelsen består af følgende obligatoriske moduler:

For at sammensætte en hel diplomuddannelse i softwareudvikling skal du desuden have valgfag med et samlet omfang på 

mindst 15 ECTS-point. Dette giver dig mulighed for yderligere specialisering inden for softwareudvikling.

Valgfag:

\ UDVIKLING AF 
STORE SYSTEMER 

\ TEST
 

\ SYSTEMINTEGRATION   

(10 ECTS) (10 ECTS)(10 ECTS)

\ AFGANGSPROJEKT

(15 ECTS)
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\ DATABASER 
FOR UDVIKLERE \ IT-PROJEKTLEDELSE

\ KONTRAKTBASERET
UDVIKLING \ SIKKERHED

(5 ECTS) (10 ECTS) (5 ECTS) (10 ECTS)



DIPLOMUDDANNELSEN I 
WEBUDVIKLING

Diplomuddannelsen i webudvikling er en uddannelse, hvor du lærer at udvikle webteknologier til mange forskellige platforme og 

formål. Du lærer om de særlige udfordringer og muligheder, der ligger i at udvikle netværksbaserede systemer, og får kendskab til 

de forskellige standarder, som ligger i World Wide Web. 

Uddannelsen består af disse fag:

Udover disse fag skal du have valgfag for mindst 25 ECTS-point for at have en hel diplomuddannelse i webudvikling. Dette giver 

dig mulighed for at specialisere dig i f.eks. IT-projektledelse, sikkerhedsaspekter ved webapplikationer eller webkommunikation.

Valgfag:

\ DATABASER 
\ INTERFACEDESIGN OG 

DIGITAL ÆSTETIK 

 

\ XML  

(5 ECTS) (10 ECTS)(5 ECTS)

\ AFGANGSPROJEKT

(15 ECTS)
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\ GRUNDLÆGGENDE 
DATABASER

\ VIDEREGÅENDE
DATABASER

 

\ SIKKERHED

(5 ECTS) (5 ECTS)(10 ECTS)



FINANSIERING 
AF DIN 
UDDANNELSE
Det koster penge at tage en akademi- eller diplomud-

dannelse, men der er mange forskellige måder, det kan 

finansieres på.

Hvis du er i arbejde, kan du naturligvis vælge at finansiere 

det selv, men ofte vil du kunne få efteruddannelse betalt 

af din arbejdsgiver som en del af din MUS. Her handler 

det om, at arbejdsgiveren også har en interesse i, at med-

arbejdere bliver dygtigere.

Ofte vil der også være mulighed for at få uddannelsen 

finansieret gennem de såkaldte kompetencefonde. For 

at du kan det, skal du være dækket af en overenskomst. 

Så kan du, eller den organisation du arbejder for, søge om 

støtte til dækning af din efter- eller videreuddannelse. Du 

kan undersøge mulighederne ved at henvende dig til din 

fagforening.

Hvis ikke kompetencefonden er en mulighed, og den 

efteruddannelse du vil gå i gang med er på højere niveau

end den du har i forvejen, vil du kunne få finansieret 

deltagergebyret gennem omstillingsfonden. Det er en del 

af den nyeste trepartsaftale, der træder i kraft i 2018. 

Det kræver, at du er enten ufaglært eller faglært - og der 

dækkes op til 10.000 om året.

Er du ledig, har du også mulighed for at tage moduler 

på akademi- og diplomniveau. Her skal du tale med din 

a-kasse og jobcenteret for at høre, hvad der er af mulig-

heder for netop dig, da det afhænger af din uddannelse, 

hvilket sted i landet du bor, og hvorvidt man vurderer, at 

et modul af en uddannelse vil kunne 

føre til fast ansættelse.
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KONTAKT DIN 

FAGFORENING OG 
HØR OM DINE 
MULIGHEDER
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\ FIND MERE INFORMATION OM IT-EFTERUDDANNELSE PÅ SAMDATA.DK 

VIL DU VIDE 
MERE?

SAMDATA\HK  – EN FORENING AF IT-FOLK TIL IT-FOLK

SAMDATA@HK.DK  /  SAMDATA.DK


