DIGITAL DESIGNER
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG.
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.

KURSER
Utbildningen är en designinriktad med stort
fokus på teknik som ger dig kompetens för
arbete inom kommunikationsbranschen,
webbyrån eller inhouse på företag. Du arbetar
innovativt och produktivt i team på en byrå, t
ex tillsammans med UXare, AD 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, User Interface (UI),
filmer, animationer och har förståelse för User
Experience (UX) design. Du får kunskap i grafisk
design, rörligt media, HTML och CSS. Arbetet
kan vara en brief riktat mot uppdrag med
kundkontakt där konceptutveckling, strategisk
förståelse ingår.
Du har ett genuint intresse för digital teknik
och gränssnittslösningar i digitala medier. Du
har en passion för formgivning, samt
hantverket med pixlar, typografi, UX och
motiondesign.
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,
webbyråer, designbyråer och liknande.
Arbetsfältet är stort och spänner över
yrkesroller som Digital Designer, Digital
Producer, Digital Creator och Digital Innovator.
Utbildningen ger dig möjligheten att skapa en
framtid i branschen.

INSTAGRAM
Följ oss på Instagram om du vill se en dag hos
digital designers.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd. Kostnader för
studieresor och eget förbrukningsmaterial kan
tillkomma.
För de som önskar finns det möjlighet att leasa
dator under utbildningstiden. Datorn kan du
efter utbildningen välja att köpa ut till ett pris
som högst motsvarar anskaffningsvärdet. Om
du leasar dator av skolan är de program som vi
arbetar i installerade under utbildningstiden.

SAMARBETSPARTNERS

Digital bild 50p

Brand Club Communication

Digitala processer och digital produktion 65p

Dear Friends

Examensarbete 30p

DigitasLBi

Html5 samt CSS 30p

Forsman & Bodenfors

Interaktionsdesign och användbarhet 25p

Funkis Multimedia

LIA – Lärande i arbete 135p

Halmstad Högskola

Strategi, kreativitet och entreprenörskap 20p

Humblebee

Visuell Design 45p

ICA Reklam
Interactive Institute Swedish ICT

MER INFORMATION

Lundgren+Lindqvist

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

Raket Webbyrå
Stena Metall AB
Stendahls Reklambyrå

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 Digitalt skapande 1 eller Design
1 eller Webbutveckling 1 eller
Gränssnittdesign eller motsvarande.
Du ska även skicka in ett arbetsprov i din
ansökan där du påvisar grundläggande
kunskaper och färdigheter i relevanta
program. För mer information om
arbetsprovet:
Arbetsprov Digital Designer 2018
Urval
Behöriga sökande kallas till muntligt och
tekniskt/digitalt prov. De muntliga och digitala
proven utgår från arbetsprovet och du bedöms
utifrån prioriterings- och
problemlösningsförmåga,
kommunikationsförmåga, tekniskt kunnande
och finish, design/formgivning och kreativitet.
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.

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: 3 september 2018.
Antal platser: 24
Ansökan: Senast 16 april 2018.
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Anmälningskod: YHDD
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

