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VELKOMMEN TIL KEA

STYRK DIN VIDEN
OG KUNNEN MED
EFTERUDDANNELSE
KEA – Københavns Erhvervsakademi tilbyder
kompetencegivende efteruddannelse på akademiog diplomniveau. Det er uddannelse, du kan tage
ved siden af dit job, og vi giver dig ny viden og
teori, så du kan få et sjovere arbejdsliv og bliver
klædt på til fremtidens jobmarked.
DIN ADGANGSBILLET TIL NYE OPGAVER
Efteruddannelse er ofte adgangsbilletten til nye
og spændende arbejdsopgaver i dit nuværende
arbejde, og fra det øjeblik, du er i gang med en
efteruddannelse, vil du kunne bidrage med ny
viden og nye metoder i dit job.
SPARRING OG NYE PERSPEKTIVER
I løbet af din uddannelse vil du få sparring og nye
perspektiver på dit daglige arbejde, som løfter din
virksomhed og ikke mindst dig selv til et højere
fagligt niveau.
Når du tager en efteruddannelse hos os, bliver
du samtidig en del af et fagligt netværk med
undervisere og medstuderende fra mange
forskellige virksomheder og organisationer.

KEA Hellerup
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Vi har undervisningslokaler i Hellerup, Ballerup og også på Nørrebro
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KEAS EFTERUDDANNELSER

NÅR EFTERUDDANNELSE PÅ DELTID
ER DET RIGTIGE FOR DIG

Vil du have en hurtig opgradering med ny viden, eller vil du
fordybe dig over længere tid og opnå et højere uddannelsesniveau? Hos os kan du begge dele.

OM KEAS EFTERUDDANNELSER

4000
27
150

STUDERENDE OM ÅRET

Vi har korte kurser, hvor du får et hurtigt indblik i den nyeste
viden og værktøjer, og vi har hele efteruddannelser, hvor du
får en videregående uddannelse på CV’et.
Derudover har vi også mulighed for at skræddersy uddannelser specifikt til dig og din virksomheds behov.

150 FAGMODULER OG 27 FORSKELLIGE UDDANNELSER
Du kan tage efteruddannelse på både akademi- og diplomniveau, hvor du kan vælge at følge en bestemt studieretning
eller sammensætte din egen fleksible akademiuddannelse,
der passer til dig.
Du kan vælge mellem mere end 150 fagmoduler og 27 forskellige uddannelser indenfor HR, ledelse, kommunikation,
salg, markedsføring, design, IT, økonomi, sundhed, byggeri,
energi, EL, VVS, automation, optometri, produktion og retail.

UDDANNELSER
ORDINÆRE FULDTIDSUDDANNELSER
FAGMODULER OG KURSER

VOKSEN EFTERUDDANNELSER

KANDIDAT

MASTER

Lange videregående uddannelser

Masteruddannelser

BACHELOR / PROFESSIONSBACHELOR

DIPLOM

Mellemlange videregående uddannelser

Diplomuddannelser

AKADEMIGRAD

AU

Korte videregående uddannelser

GYMNASIALE
UDDANNELSER

ERHVERVSUDDANNELSER

Akademiuddannelser

GVU

Grundlæggende voksenuddannelser

AMU

Arbejdsmarkedsuddannelser

GRUNDSKOLE

Folkeskoler og privatskoler
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AVU

Almene voksenuddannelser

FVU

Forberedende voksenuddannelser
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KEAS EFTERUDDANNELSER

KEA HAR STOR ERFARING INDENFOR
EFTER- OG VIDEREUDDANNELSESOMRÅDET

FÅ VÆRDI UD AF DIN EFTERUDDANNELSE

HVAD ER EN AKADEMIUDDANNELSE?

Vi har stor erfaring indenfor efter- og videreuddannelsesområdet, og næsten 4000 personer efteruddanner sig
hvert år på KEA. Vi udbyder ca. 150 forskellige fagmoduler
og kurser, og det er også muligt at få skræddersyede
uddannelsesforløb, der passer til dig og din virksomheds
behov for kompetenceudvikling af både medarbejdere
og ledere.

Akademiuddannelsen er en kortere videregående uddannelse,
der svarer til et års fuldtidsstudier (60 ETCS-point). For
at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have
minimum 2 års relevant erhvervserfaring samt en 2-årig
erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse.

Vores uddannelsesforløb kombinerer teori og praksis og
tager udgangspunkt i de problemstillinger, du står overfor
i dit arbejdsliv. Vi formidler den nyeste viden, så du får nye
indgangsvinkler og brugbare værktøjer, som kan bruges
direkte i din hverdag. Det skaber udvikling for både dig og
din virksomhed.
Vores undervisere er specialister med praktisk erfaring fra
erhvervslivet, og i samarbejde med dig udvikler de nye
kompetencer i et udfordrende læringsrum.

FÅ OP TIL 10.000 KR.
I ØKONOMISK TILSKUD TIL
DIN EFTERUDDANNELSE
LÆS MERE PÅ KEA.DK/TILSKUD
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Hvis du vil læse videre, giver akademiuddannelsen dig adgang til at starte på en diplomuddannelse.

HVAD ER EN DIPLOMUDDANNELSE?
En diplomuddannelse er en mellemlang videregående uddannelse på niveau med en professionsbachelor. En diplomuddannelse svarer til et års fuldtidsstudier (60 ETCS-point).
For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have
en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse, en
bacheloruddannelse eller tilsvarende. Derudover skal du ligesom til en akademiuddannelse have minimum 2 års relevant
erhvervserfaring.
Hvis du vil læse videre, giver diplomuddannelsen dig adgang til at starte på en masteruddannelse.

FAGMODULER OG KURSER
Har du ikke brug for en hel uddannelse, er det også muligt
blot at tage enkelte fagmoduler og kurser for at skærpe
dine kompetencer på ét bestemt område. Et fagmodul er et
undervisningsforløb med ECTS-point.

KEA TILBYDER KURSER OG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER
PÅ AKADEMI- OG DIPLOMNIVEAU INDENFOR:
•

Byggeri

•

Design

•

Energi

•

HR

•

IT

•

Kommunikation og markedsføring

•

Ledelse

•

Produktion og industri

•

Salg og retail

•

Sundhed og optometri

•

VVS og EL

•

Økonomi og finans
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KEAS UDDANNELSER, FAGMODULER OG KURSER

Obligatoriske fagmoduler

På KEA.DK/EFTERUDDANNELSE kan du se KEAs efteruddannelser, fagmoduler, undervisningsdatoer og priser. Vi justerer udbuddet løbende.

BedreBolig-rådgiver 1

Human ressource management

Outsourcing af drift og serviceopgaver samt lovgrundlag

VE-Biomassekedler og -ovne

Ledelsens forretningsforståelse

Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer

Registrering og tilstandsvurdering

Energikonsulent 1

Personalejura

Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter (...)

Tidstypiske bygninger og konstruktioner

Solcelleanlæg VE-certificering

Positiv psykologi i organisationer

Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen

Tilgængelighed

VE-Solvarmeanlæg VE-certificering

Procesfacilitering

Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen

Udvidet BIM

VE-Varmepumper VE-certificering

Projektledelse

Ventilationsteknik – måling og indregulering

Præsentationsteknik

AKADEMIUDDANNELSE I BYGGEKOORDINATION

Bæredygtig drift af byggeplads
IT i udførelsesfasen

Ledelse i praksis

Fagrække til delautorisation EL

Rekruttering

Kommunikation på byggepladsen

Projektledelse

Fagrække til delautorisation VVS

Samtalen som redskab

Personaleledelse og jura i byggeriet

Organisation og arbejdspsykologi

Salg og markedsføring

Det strategiske lederskab

AKADEMIUDDANNELSE I BYGGETEKNOLOGI

KURSER I DESIGN

BEDREBOLIG-RÅDGIVER

AKADEMIUDDANNELSE I INFORMATIONSTEKNOLOGI

BedreBolig-rådgiver 1

Programmering

BedreBolig-rådgiver 2

Cloud

ENERGIKONSULENT

Byggeteknik - mindre byggerier

3D Virtual Prototyping til modebranchen

Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Videokursus: Content & corporate video

Energikonsulent 1 – enfamiliehuse

IT-sikkerhed

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse (...)

Skab unikke brugeroplevelser med UX design

Energikonsulent 2 – flerfamiliehuse og erhverv

Brugervenlighed og grafisk design

Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller

AKADEMIUDDANNELSE I ENERGITEKNOLOGI

AKADEMIUDDANNELSE I HR

Databaser

DIPLOMUDDANNELSE I IT-SIKKERHED

BIM til projektering

Modul A Energiformer

Organisationsudvikling i HR-perspektiv

Netværks- og kommunikationssikkerhed

Bæredygtigt byggeri

Modul B Boligens indeklima

Den strategiske HR-funktion

Softwaresikkerhed

Commissioning

Modul C Byggeteknik og -analyse

Strategisk kompetenceudvikling

Videregående sikkerhed i IT-governance

Coaching i organisationer

Systemsikkerhed

HR´s servicering af linjeledelsen

Sikkerhed i IT-governance

Facilities Managements inddragelse i byggeriets designfase
Miljøfarlige stoffer
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BYGGERIETS LEDERUDDANNELSE - BLU

Modul D Energiøkonomi og miljø
		
Modul E Energirigtig projektering

Valgfrie fagmoduler
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KEAS UDDANNELSER, FAGMODULER OG KURSER

Obligatoriske fagmoduler

På KEA.DK/EFTERUDDANNELSE kan du se KEAs efteruddannelser, fagmoduler, undervisningsdatoer og priser. Vi justerer udbuddet løbende.

Personalejura

Netværkspenetrationstest

Service

Digitale redskaber

Positiv psykologi i organisationer

SIEM og loganalyse

Digital markedsføring

Salgspsykologi og service

Procesfacilitering

E-handel

Coaching og konflikthåndtering

Projektledelse

AKADEMIUDDANNELSE I KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
Kommunikation i praksis

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Strategisk kommunikation

Strategisk salg

Digital indholdsproduktion
		
Grafisk facilitering

DIPLOMUDDANNELSE I DIGITAL KONCEPTUDVIKLING

HYBRID AGENCY PROGRAM - HAP

Strategi i juridisk perspektiv

Kreativitet på tværs af fagområder

Stress i organisationen - forebyggelse og håndtering

Forretningsforståelse og digital strategi

Teamledelse

DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE

Cross media concepts

Medieplatforme i kunderejsen

Interkulturel kommunikation

Digital projektledelse

Teknologisk konceptudvikling

Det personlige lederskab og forandring

Online kommunikation

Videnskabsteori og metode

Bureauvirksomhed

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Pressehåndtering i praksis

Content marketing

Præsentationsteknik

CRM og loyalitetsprogrammer

Ledelse i praksis

Forandringsledelse

Videokommunikation

Customer insight

Organisation og arbejdspsykologi

Strategisk ledelse

Visuel kommunikation

Digital marketing

Det strategiske lederskab

Ledelse og coaching

Skriftlig kommunikation

Digitalt design

Coaching i organisationer

Økonomisk ledelse

Sociale medier

E-handel: Strategi og forretningsudvikling

Coaching og konflikthåndtering

Projektledelse

E-handel: Optimering af salg og indtjening

Forandringsledelse

HRM og ledelse

Marketingstrategi og forretningsudvikling

Forretningsforståelse og digital strategi

Human ressource management

Markedsinformation og -analyse

Kreativitet på tværs af fagområder

Lean ledelse i praksis

Udvikling af automatiske styringer

Ledelse der skaber social kapital

Regulering af procesanlæg

Lederens forretningsforståelse

Drift og vedligehold

AKADEMIUDDANNELSE I SALG OG MARKEDSFØRING

Marketingplanlægning og -forhandling
Erhvervsret
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Kommunikation i praksis

KOORDINATORUDDANNELSEN
Projektledelse og koordinering

Valgfrie fagmoduler

AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE

Organisation, udvikling og samskabelse

AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT
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KEAS UDDANNELSER, FAGMODULER OG KURSER

Obligatoriske fagmoduler

På KEA.DK/EFTERUDDANNELSE kan du se KEAs efteruddannelser, fagmoduler, undervisningsdatoer og priser. Vi justerer udbuddet løbende.
Maskinteknologi, industri
Scada, netværk og databaser

AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS

Bygningsinstallation

Bygningsinstallation

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Boliginstallation til delautorisation

AKADEMIUDDANNELSE I VVS-INSTALLATION

Robotteknologi

Professionel praksis

Installationer og el-forsyningsanlæg

Ventilationsteknik

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Projektledelse og entreprisestyring

Grundlæggende vvs-tekniske begreber

Demens

Virksomhedsdrift i installationsbranchen

Sanitet

Projektledelse

Innovativ praksis

Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen

Varmeinstallation bolig

Anvendt økonomi

Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis

Salg og kundeforståelse

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Organisering

Pædagogik og kommunikation

Bygningsautomatik

Varmeinstallation bygninger

Produktionsoptimering

Sammenhængende forløb

Bekendtgørelser og standarder

Gas A

Kvalitetsoptimering med six sigma

Socialpædagogik og psykiatri

AKADEMIUDDANNELSE I INNOVATION, PRODUKT OG PRODUKTION

Kvalitetsdeltagelse

AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

EL-AUTORISATION

Projektledelse og entreprisestyring

Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Virksomhedsdrift i installationsbranchen

Miljø og sikkerhed

Professionel praksis

Installation og dokumentation

Ledelse og forretningsudvikling i installationsbranchen

Produktudvikling

Ledelse i praksis

Bygningsinstallation

Salg og kundeforståelse

Teknisk dokumentation

Kvalitetsudvikling og dokumentation

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Gasfejlfinding og gas B

Samtalen som redskab

Installationer og el-forsyningsanlæg

Organisation og arbejdspsykologi

Bygningsautomatik

Grundlæggende vvs-tekniske begreber

Bekendtgørelser og standarder

Bekendtgørelser og standarder

AKADEMIUDDANNELSE I RETAIL
Konceptstyring i detailhandlen
Det personlige lederskab i detailhandlen

KURSER I OPTOMETRI

Salgsledelse i detailhandlen

Du kan finde kurser indenfor optometri på kea.dk/efteruddannelse

Butiksøkonomi i detailhandlen

AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION

Butiksoptimering i detailhandlen
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Human resource management

Installation og dokumentation

Valgfrie fagmoduler

Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

DELAUTORISATION I EL

VVS-AUTORISATION

Varmeinstallation bolig

Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Installation og dokumentation

Varmeinstallation bygninger
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KEAS UDDANNELSER, FAGMODULER OG KURSER
På KEA.DK/EFTERUDDANNELSE kan du se KEAs efteruddannelser, fagmoduler, undervisningsdatoer og priser. Vi justerer udbuddet løbende.
Gas A

Statistik

Gasfejlfinding og gas B

Årsrapport og regnskabsanalyse

DELAUTORISATION I VVS
Grundlæggende vvs-tekniske begreber

AKADEMIUDDANNELSE I FINANSIEL RÅDGIVNING

Sanitet

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Varmeinstallation bolig

Samfundsøkonomi

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Boligfinansiering og -rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING
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Erhvervsøkonomisk metode

Ejendomshandel 1

Erhvervsøkonomi

Ejendomshandel 2

Økonomistyring i praksis

Finansielle forretninger

Indledende erhvervsøkonomi

Omsætning af fast ejendom

Regneark til økonomistyring

Revision og årsrapport

Global økonomi

Virksomhedens investering og finansiering
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VI HAR
OGSÅ TAGET
EFTERUDDANNELSE
PÅ KEA

TILMELDING
Tilmeld dig på kea.dk/efteruddannelse

ØKONOMISK TILSKUD
Der er rigtig gode muligheder for at få
økonomisk tilskud til efteruddannelse.
Læs mere på kea.dk/tilskud

KONTAKT
KEA – Københavns Erhvervsakademi
KEAs afdeling for efteruddannelse
KEA Kompetence
Frederikkevej 8, 2900 Hellerup
efteruddannelse@kea.dk
4646 0500
Studievejledning
kompetence.kea.dk/studievejledning
Studievejleder
Joan Nielsson Mathiasen
jonm@kea.dk
2498 2010

INVESTERING I FREMTIDEN
“Uddannelse åbner døre. Og så er der helbredet, jeg
har problemer med ryg og nakke, og jeg kan godt
mærke, at jeg ikke kan fortsætte i samme job de
næste 30 år. Så det er en investering i fremtiden.
Så jeg kan passe på mig selv. For mig er det en fordel,
at jeg kan passe mit arbejde og læse ved siden af.”
Mohammed Karim, Tømrersvend hos Jacon A/S
Studerende på Akademiuddannelse i Byggekoordination
18

19

VÆLG UDDANNELSE FRA KEA,
FORDI VI TILBYDER...
Ny viden og inspiration
Efteruddannelser med teori og praksis
Akademi- og diplomniveau
Efteruddannelse tilpasset dig og din virksomheds behov
Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
Statsanerkendte efteruddannelser med ECTS-point
Professionelt netværk

BLIV INSPIRERET
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på kea.dk/nyhedsbrev
facebook.com/keakompetence
linkedin.com/company/keakompetence
twitter.com/keacph

KEA.DK/EFTERUDDANNELSE

