Ansökan:
1. Fyll i ansökningsblanketten
2. Bifoga betyg från tidigare utbildningar, alt. dokumenterad
arbetslivserfarenhet
3. Skriv ett personligt brev och berätta om dig
själv och varför du vill jobba med design.
4. Bifoga arbetsprover

Arbetsprover:
- 3 teckningar, valfria motiv
Har du arbeten (kläder, produkter, smycken eller dylikt
som du själv tillverkat) fota dessa och bifoga din ansökan.

Modedesign, 1 år
Intensiv utbildning inom modedesign
för dig med tidigare erfarenhet

Behörighet:
Du som söker bör ha dokumenterad utbildning inom design
och/eller arbetslivserfarenhet från textilbranschen.

Ansökan skickas till:
Nordiska Textilakademin
Box 55008
501 14 Borås
Märk kuvertet ‘Ansökan modedesign intensiv’.
Vi tar emot ansökningar fram t o m kursstarten.

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

Modedesign
Intensiv 1 år

Är du redo att ta nästa steg i
karriären eller vill byta inriktning?
Då är detta utbildningen för dig!
Detta är en fristående utbildning för dig som
har erfarenhet från branschen eller har gått
en grundläggande designutbildning hos oss
eller på annan skola.
Utbildningen är intensiv, med handledda
föreläsningar och seminarier i våra lokaler på
Textile Fashion Center i Borås.
Utbildningen passar utmärkt att kombinera
med jobb.

Du får fördjupade
kunskaper inom...

Utbildningen passar dig som:
Har dokumenterad utbildning inom design
och/eller arbetslivserfarenhet från textilbranschen. Kanske har du arbetat inom angränsande områden om vill kompetensutveckla
dig, eller så har du en textilutbildning och vill
specialisera dig inom modedesign.

Digitala verktyg, nivå 3 och 4 plaggteckning i dator, grafisk design etc.

Vårt fokus ligger på varumärket och
slutanvändaren, konsumenten, därför är de
olika kurserna knutna till reella samarbeten
med företag från dag ett.

Formgivning, nivå 3 och 4 - du jobbar både
fritt och efter givna instruktioner, bland annat
i näringslivssamarbeten i projektform.

Materiallära, nivå 3 och 4
Grafisk design, nivå 3 och 4 - layout,
typsnitt, labels, branding, trycktekniker.

Designprocessen, nivå 3 och 4 - du får
fördjupad kunskap om designprocessens
alla steg och får under utbildningen jobba
praktiskt med dem i olika projekt, från
research till färdig produkt.

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.

Affärskunskap, nivå 3 och 4
Kommunikation, nivå 3 och 4

Upplägg:
Du kommer redan under utbildningstiden 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.
Teori varvas med praktiskt arbete i projekt och
övningsuppgifter. Intenvsivutbildningen
motsvarar år 2 i Designutbildning heltid, 2 år.
Utbildningen ges som handledarledda
föreläsningar/seminarier ca 2 dagar / vecka, i
våra lokaler på Textile Fashion Center i Borås.
Examinering sker genom workshops, fysiska
och digitala inlämningar, tentor, samt muntliga
och skriftliga presentationer.

Kursstart: september 2018
Sista ansökningsdag: ingen
Studieort: Borås
Omfattning: 2 terminer
Kursavgift: 45 000:-/ termin
ink moms
Utbildningen kan delbetalas.
Utbildningen ger ej rätt till studiestöd från CSN.
Utbildningen ges på svenska.
Facktermer och uttryck på
engelska förekommer.

