DIGITAL DESIGNER
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG.

KURSER
Brinner du för design och digital teknik och vill
arbeta med kommunikation via digitala
medier? Då är vår utbildning till Digital
Designer något för dig.
Utbildningen är en teknisk kreatörsutbildning
som ger dig kompetens för arbete inom
kommunikationsbranschen eller inhouse på
företag. Du arbetar innovativt och produktivt i
team på en byrå, t ex tillsammans med Art
Director och programmerare där du utför de
visuella elementen i den kreativa och
producerande delen av arbetet. Du formger
och producerar digitala tillgångar såsom
responsiva enheter, banners,
filmer/animationer och har förståelse för User
Experience (UX). Du får kunskap i grafisk
design, rörligt media, HTML, CSS och
JavaScript. Arbetet är riktat mot kund är även
kundkontakt och konceptuell, strategisk
förståelse och överförande av kommunikation
viktig. I arbetet ingår konceptutveckling som
sker tillsammans med projektteamet och mot
kundbriefer.
Du har ha ett genuint intresse för digital teknik
och gränssnittslösningar i digitala medier. Du
har en passion för formgivning, bilder, samt
hantverket med pixlar, typografi och detaljer.
En tredjedel av utbildningen är
arbetsplatsförlagd, så kallad LIA – Lärande i
arbete, vilket ger dig unika möjligheter att
knyta värdefulla kontakter.

ARBETSMARKNAD
Behovet av teknisk, digital spetskompetens är
en bristvara och branschen söker alltid
professionella medarbetare. Regionalt finns ett
stort behov av arbetskraft de kommande fyra
åren. Arbetsmarknaden finns inom reklam- och
kommunikationsbyråer, inhousebyråer,
designbyråer och liknande. Arbetsfältet är stort
och spänner över yrkesroller som Digital
Designer, Digital Producer, Digital Innovator,
Digital kommunikationsproducent, Digital
Creator och Webbdesigner. Utbildningen ger
dig möjligheten att skapa en framtid i
branschen.

SAMARBETSPARTNERS

Digital produktion 60p

DigitasLBi

Digitala processer 15p

Forsman & Bodenfors

Examensarbete 30p

Forsman & Bodenfors Factory

Html5 samt CSS 30p

Funkis Multimedia

Interaktionsdesign och användbarhet 15p

Halmstad Högskola

LIA – Lärande i arbete 135p

Humblebee

Strategi, kreativitet och entreprenörskap 20p

ICA Reklam

Visuell Design 45p

Interactive Institute Swedish ICT
Liseberg

MER INFORMATION

Lundgren+Lindqvist

Frågor om utbildningen
Marie Kalmnäs
Tel: 0761–19 87 18
marie.kalmnas@educ.goteborg.se

Raket Webbyrå
Reagent Communication
Stendahls Reklambyrå

Här hittar du våra studerandes egna portfolios
för Digital Designer. Klicka på namnen för att
skickas vidare till en studerandes portfolio.
Klassen DD16 (start september 2016 –
examen juni 2018)

Reception: 031-367 31 00

ANSÖKAN
Grundläggande behörighet
För att ansöka till yrkeshögskolan krävs
grundläggande behörighet. Vad grundläggande
behörighet innebär styrs av när du studerade
på gymnasienivå. Klicka här för mer
information gällande grundläggande
behörighet.
Särskilda förkunskaper
Minst betyg E i Engelska 6 och Svenska 2, eller
motsvarande.
Du ska även skicka in ett arbetsprov i din
ansökan där du påvisar grundläggande
kunskaper och färdigheter i programmen
Photoshop eller Illustrator. Kunskaperna
bedöms utifrån din förmåga att uttrycka dig
kreativt, med originalitet och idérikhet i
bild/grafisk form.
Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och
digitalt prov. De muntliga och digitala proven
samt arbetsprovet bedöms utifrån
kommunikativ och analytiskförmåga,
kreativitet och tekniskt kunnande. Proven
bedöms av sakkunnig branschföreträdare och
representant från Yrgo. Poängen från samtliga
prov vägs samman och utgör den poäng som
den sökande rangordnas efter i fallande
ordning. Den sökande som har högst
sammanlagda poäng kommer först i urvalet.

Välkommen med din ansökan!

PORTFOLIOS

Digital bild 50p

Dear Friends

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: Preliminärt hösten 2018
Antal platser: 25
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.

Amanda Boustedt
Benjamin Dervisevic
Björn Olsson
Emelie Olsson Okfors
Nadja Johansson
Jessica Dalin
Joacim Johansson
Johan Schneider
Johan Torstensson
John Petersson
Jonas Turesson Halléhn
Martin Nielsen
Martino Ognissanti
Max Thunberg
Niklas Westman
Robert Kovacevic
Simon Schultz
Stephanie Fadel

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd. Kostnader för
studieresor och eget förbrukningsmaterial kan
tillkomma.

