Digital designer mot e-handel

2år — 400 YH-P
Välkommen till Brobygrafiska
Brobygrafiska erbjuder en yrkeshögskoleutbildning på
hög nivå i en attraktiv studiemiljö, där branschen och
internationella nätverk är en del av vardagen. Här kan du
utveckla ditt kreativa skapande genom hela kedjan ”från
idé till förverkligande” i en komplett teknisk miljö. Med
kompetenta lärare och breda branschkontakter skapas goda
framtidsutsikter med oändliga möjligheter.
Digital designer mot e-handel
Digital designer mot e-handel är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med fokus på handel och e-handel. Den digitala
designern arbetar med utformning och utveckling av e-handel,
med appar, kampanjsajter, tjänster och butiksmiljöer.
Centrala delar i utbildningen är varumärkesbyggnad,
användbarhet, tjänsteutveckling och, inte minst, djupgående produktionskunskap. Utbildningen syftar till att ta ett
helhetsgrepp om köpupplevelsen, vilket kan betraktas som
en överlevnadsfråga för alla handlare.
Utbildningens upplägg
Utbildningen består av praktisk och teoretisk undervisning,
där tonvikten läggs på praktisk problemlösning. Under
utbildningen jobbar du med verkliga uppdrag från olika
företag och organisationer. Syftet är att förbereda studenten
för branschens krav.
Du lär dig användarcentrerad design mot digitala medier
med fokus på e-handel och fysisk handel. Centralt är också
kunskaper om varumärkesbyggande i omnikanaler. Du får
också gedigna kunskaper i de produktionstekniska delarna,
de vanligaste programvarorna, systemen inom digital
produktion och hur du använder dessa på ett professionellt
och produktionsmässigt sätt. Programvarorna rör i första
hand områden som gränssnittsdesign, front-end design,
webbutveckling, bildhantering, illustration, foto, animation,
3d-visualisering och film.
Kurser
Digitala medier, 60 YH-p
E-handel, 20 YH-p
Examensarbete, 30 YH-p
Grafisk design, 30 YH-p
Lärande i arbete, 130 YH-p
Sign, display, förpackning, 30 YH-p
Upplevelsedesign, 30 YH-p
Varumärke, 20 YH-p
Visualisering – 2D/3D, 50 YH-p

Praktik – Lärande i arbete
I en yrkeshögskoleutbildning utgörs en stor del av utbildningen av praktik, sk lärande i arbete. Här har du möjlighet
att pröva dina kunskaper i det verkliga arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina praktikperioder leder
ofta till jobb direkt efter utbildningen.
Du kan göra din praktik såväl i Sverige som utomlands.
Exempel på praktikföretag: Advant Produktionsbyrå, Askås
I&R, Booli Search Technologies, Bulldozer, DDB Digital,
Ehandel.se, Happy Republic, Hoy Multimedia, IKEA, Jajja
Media Group, Kärnhuset, Noboxsolutions AB, Ord & Bild,
Resurs Bank, Sticky Beat.
Examen
När du fullgjort din studietid med minst godkänt på alla
kurser erhåller du en yrkeshögskoleexamen. Saknas poäng
för full examen erhåller du ett utbildningsbevis.
Efter avslutad utbildning
Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser
för att kunna arbeta på en webbyrå, reklambyrå, designbyrå,
på ett e-handelsföretag eller inhouse hos t ex en varumärkesägare. Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är
UX designer, Interaktionsdesigner, Webbdesigner, Webbutvecklare, Visual merchandiser och E-Commerce Manager.
Yrkeshögskola
YH är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar
teori med praktik. Utbildningar erbjuds endast inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. En tredjedel av studierna utgörs av lärande i arbete
på arbetsplats. Utbildningen står under statlig tillsyn, är
kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN. Läs mer på
yhmyndigheten.se.
Behörighet och urval
Läs om behörighet och urval på www.brobygrafiska.se/
utbildningar/digital-designer-mot-ehandel/
Sista ansökningsdag och kursstart
Deadline för ansökan 30 april 2017. Ansökning görs via
www.brobygrafiska.se. Utbildningen startar 28 augusti 2017.
Sök elevboende så fort du har sökt utbildning!
www.sunne.se/sv/barn-och-utbildning/elevbostader
Kontakt
Laurence Autard de Bragard, Administratör Yrkeshögskolan
Telefon: 0565-179 14, 070-190 35 32
E-post: laurence.autarddebragard@sunne.se
* YH-myndigheten beviljar eventuell utbildningsstart i januari 2017.
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