Ansökan:
Ansökningsperioden öppnar 5 februari, och är preliminärt
öppen till 21 maj för Kvalitets- och produktionsutvecklare
inom textil, mode och funktion.
Utbildningen startar september 2018. Länk till ansökan
hittar Du på vår hemsida.

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

Mer information om ansökan
Mer information om ansökan kommer att ﬁnnas på vår
hemsida i slutet av januari:
www.nordiskatextilakademin.se.
Med reservation för eventuella ändringar.

info@nordiskatextilakademin.se
+46 (0)33 410107
Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås
Box 55008, S-501 14 Borås

www.nordiskatextilakademin.se
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Den här utbildningen passar Dig som vill utveckla produktions- och
kvalitetsfunktioner i våra textila företag. Om Du brinner för miljö
och utvecklingsarbete är det här en karriärväg för Dig!
Du får specialiserade kunskaper som ger en överblick över de faktorer som
påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverkningsoch kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel.
Du lär Dig också att göra relevanta produktbedömningar utifrån material och
materialblandningar, och hur produktens hållbarhet påverkas av den textila
värdekedjan komponenter, system och ﬂöden.

Kursöversikt:

Obligatoriska kurser
Aﬀärs- och produktionsengelska
Aﬀärskunskap
Design- och produktionsprocess
Examensarbete
Hållbar utveckling
Kommunikation
LIA - lärande i arbete
Produktionsprocesser
Produktprocess och
livscykelanalys (LCA)
Programvaror i branschen
Textil materiallära
Summa

10
20
20
15
20
20
100
20
20
15
50

Valbara kurser
Spår 1: Kvalitetsprocesser
Spår 1: Kvalitetsspeciﬁkation
och uppföljning
Spår 1: Kvalitetssäkring
Spår 2: Produktionsteknik
Spår 2: Textila material och
förädlingsprocesser

30
20
70

Summa valbara kurser
180
Summa för hela utbildningen 400

310

Upplägg:
Utbildningen är 2-årig och läses på
heltid i våra lokaler i Textile Fashion
Center i Borås. Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck
och termer på engelska förekommer
då engelska är det vedertagna
branschspråket.
Utbildningens undervisning består av
föreläsningar, gästföreläsningar,
seminarier, workshops och daglig
handledning, fysiskt och digitalt.

Examen & karriär:
Efter avslutad utbildning får Du en
Yrkeshögskoleexamen, och erhåller
ett examensbevis.
Möjliga yrkesroller är:
Kvalitetstekniker, textil produktion
Kvalitetskoordinator, textil produktion
Projektkoordinator, textil produktion
Produktionstekniker, textil produktion
Produktionsutvecklare, textil produktion
Miljö- och hållbarhetsarbete
inom textilföretag

Fakta.
Kursstart: september 2018
Sista ansökningsdag: preliminärt
21 maj 2018
Studieort: Borås
Omfattning: 4 terminer, helfart
Studerande kan söka CSN.

20
40

Utbildningen bedrivs i våra lokaler
i Textile Fashion Center i Borås.
Utbildningen ges på svenska.
Facktermer och uttryck på
engelska förekommer.

