Ansökan:
Nästa ansökningsperiod är ca 15 februari till 30 april för
Internationell designer inom textil, mode, och konfektion.
Utbildningen startar september 2018.
Vi har skickat in en ny ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta Internationell designer inom textil,
mode, och konfektion som YH-utbildning nästa år.
Myndigheten lämnar slutgiltigt besked på ansökan i början av
februari 2018, varpå informationen kommer att återges på vår
hemsida. Skulle platserna inte räcka till, och vi blir nekade att
starta som YH-utbildning, kommer vi starta den som en
fristående utbildning.

Internationell designer inom
textil, mode, och konfektion

Behörighet:
Behörig att söka är Du som har svensk gymnasiekompetens,
2500p eller motsvarande.

Mer information om ansökan
Mer information om ansökan kommer att finnas på vår
hemsida i slutet av januari, www.nordiskatextilakademin.se

Nordiska Textilakademin
Skaraborgsvägen 3A
Box 55008
501 14 Borås
Tel: +46 33 410107
www.nordiskatextilakademin.se
info@nordiskatextilakademin.se

Internationell

Designer
inom textil, mode
och konfektion
Nordiska Designakademins
två-åriga designutbildning riktar
sig till dig som vill arbeta som
designer och skapa produkter för
den allt mer medvetna modekonsumenten.
Tempot är högt på utbildningen varför vi
förutsätter en stor egen drivkraft hos dig
som student. Ansvar, engagemang och
glädje är viktigt för oss på Nordiska
Textilakademin. Vi kräver ett högt tempo,
entusiasm, vilja och kommersiellt tänkande.
Vi arbetar målmedvetet med målgruppsanpassad kollektionsuppläggning.

År 2
Vårt fokus ligger på varumärket och
slutanvändaren, konsumenten, därför är de
olika kurserna knutna till reella samarbeten
med företag från dag ett.
Samarbetet med näringslivet är fundamentet i
Nordiska Textilakademins utbildningsmetod.
All undervisning sker av lärare som själva
arbetar i branschen, var och en specialist inom
sitt område. Undervisningen präglas av direkt
koppling mellan teori och praktik.

Under andra året väljer du att specialisera dig
inom mode- sko eller sportdesign och arbetar
till stor del projektbaserat mot företag i
branschen. Du kommer redan under skoltiden
att jobba med verkliga uppdrag och kunder.
Att jobba med flera olika typer av varumärken
och produkter under utbildningen ger dig en
bred kompetens och hög anställningsbarhet.
För att få praktisk erfarenhet och för att
utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser ingår även 6 månaders arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).
Under studietiden finns även möjlighet att göra
mäss- och trendresor till exempelvis
Stockholm, Köpenhamn, Paris, München,
London och Berlin.

Utbildningen kurser:
Design
Materiallära
Affärskunskap 1
Affärskunskap 2 - produktutveckling,
fördjupning
Fält- och marknadsstudier i producerande
länder
Hållbar utveckling
Kommunikation
Examensarbete
LIA - praktik
Hela utbildningen motsvarar 400
yrkeshögskolepoäng.

År 1
Under utbildningens första år lär du dig
grunderna i designprocessen och får en god
förståelse för hur processen går till, från idé till
färdig produkt. Du får prova på de olika inriktningarna mode-, sko och sportdesign och får
även jobba med olika tekniker för att utveckla
din formgivningstalang, skapa ett eget f
ormspråk och en personlig stil.
Utbildningens första år ska ge dig som vill
arbeta som designer insikt och kunskap om
de faktorer som styr mode och trender idag,
samt integrera de olika kompetenser som
medverkar i en strategisk designprocess, för
affärsutveckling i vid mening.
Förutom designrelaterade ämnen studerar du
marknadskommunikation som är en viktig del
i designerns arbete. Du får träning i kreativa
och innovativa metoder i anslutning till
problemlösning och nyskapande.

Utbildningen passar dig som:
Har gått ut gymnasiet, är kreativ med estetisk
förmåga och vill gå en intensiv utbildning som
gör dig anställningsbar redan efter två år. Vi
förutsätter att du har en stor egen drivkraft och
är beredd att jobba hårt.

Upplägg:
Utbildningens undervisning består av
föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier,
workshops och daglig handledning på
Nordiska Textilakademin i Borås.

Kursstart: september 2018
Sista ansökningsdag: 30 april 2018
Studieort: Borås
Omfattning: 4 terminer, helfart
Kursavgift: Under förutsättning att
utbildningen går som YH-utbildning,
är den avgiftsfri för Dig som student.
Kostnader för studielitteratur och
övrigt arbetsmaterial tillkommer,
som för de flesta eftergymnasiala
utbildningar.
Utbildningen bedrivs i våra lokaler i
Textile Fashion Center i Borås
Utbildningen ges på svenska.
Facktermer och uttryck på
engelska förekommer.

