Grafisk formgivare/tekniker

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.
Grafisk formgivare/tekniker

Grafisk formgivare/tekniker är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som ger dig kompetens i grafisk formgivning i
kombination med en hög kunskapsnivå av det senaste inom
grafiska mjukvaror, maskiner och produktionsflöden. En
formgivare som kan säkerställa att skärm- och printproduktionen fungerar hela vägen till slutprodukt är en efterfrågad
kompetens i branschen.
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 typografi, layout, kommunikation, målgruppsanalys, varumärkesanalys och varumärkesstrategi. Du får
dessutom gedigna kunskaper i de produktionstekniska
delarna, de vanligast förekommande programvarorna
inom den grafiska branschen och hur du använder
dessa på ett professionellt och produktionsmässigt sätt.
Programvarorna rör i första hand områden som illustration,
bildhantering, retusch, typografi och layout, filkontroll,
administration, kulörstyrning, automatisering av grafiska
arbetsflöden, färdigställande för tryck, studiofoto,
3D-modellering och visualisering.
Kurser
3D & Visualisering, 10 YH-p
Avancerad retusch, 20 YH-p
Design för webben, 20 YH-p
Digital administration 10, YH-p
Examensarbete, 25 YH-p
Foto och film, 10 YH-p
Grafisk data 60 YH-p
Grafisk form 40 YH-p
Grafisk teknik, 10 YH-p
Kommunikationskunskap, 10 YH-p
Kulörstyrning och automatiska grafiska flöden 20 YH-p
Lärande i arbete, 130 YH-p
Prepress, 20 YH-p
Variabeldata, 5 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: 25ah, Acne, Bold, Bulldozer, BVD, C2, Cabomba,
Confetti Reklambyrå, Crossover Creative, DDB Design,
Gerilla, Grafia, Henrik Nygren Design, Kartago Förlag, Le
Bureau, Miami, Neumeister, Nine, Ord & Bild, Oriflame,
Planeta Design, Spektra Design, Spenat, Stockholm Design
Lab, UMG, Workshop, The Studio, Form till fjells, Røros,
Re_Oslo, Oslo, Snøhetta, Oslo, Tank Design, Oslo/Tromsö.
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 produktionsbyrå, designbyrå,
reklambyrå eller ett reproföretag. Exempel på yrkesroller som utbildningen leder till är grafisk formgivare,
AD-assistent, originalare, service provider, prepressoperatör
och fotoretuschör.
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:
www.yhmyndigheten.se.
Behörighet och urval
Läs om behörighet och urval på www.brobygrafiska.se/
utbildningar/grafisk-formgivare/
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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