
Internationell designer
inom textil, mode, och funktion, 400p

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

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

Till Din ansökan skickar Du in arbetsprover,
bestående av följande:
- en beskrivning av en produktutvecklingsidé, gestaltad 
visuellt och med ord
- en färglagd stadsbild i valfri teknik
- ett collage med blandtekniker
- 2 fantasibilder i valfritt motiv och teknik.

Arbetsproven bedöms ur ett estetiskt/konstnärligt 
perspektiv avseende: färgkomposition, perspektiv, 
tekniskt utförande, kreativitet & personlig stil, material-
komposition.

Arbetsproverna skickas till:
Nordiska Textilakademin, Box 55008, S-501 14 Borås. 
Märk försändelsen ”Ansökan internationell designer”. Var 
noga med att sätta namn på alla Dina dokument. 

Ansökan:

Mer information om ansökan

Behörig att söka är Du som har svensk gymnasie-
kompetens eller motsvarande.

Behörighet:

info@nordiskatextilakademin.se

+46 (0)33 410107

Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås

Box 55008, S-501 14 Borås

www.nordiskatextilakademin.se



Internationell designer
inom textil, mode, och funktion, 400p

Tempot är högt på utbildningen varför vi 
förutsätter en stor egen drivkraft hos 
Dig som student. Vi arbetar målmedve-
tet med målgruppsanpassad kollektions-
uppläggning. Vårt fokus ligger på 
varumärket och slutanvändaren, 
konsumenten, därför är de olika 
kurserna knutna till reella samarbeten 
med företag från dag ett.

Samarbetet med näringslivet är 
fundamentet i Nordiska 
Textilakademins utbildningsmetod. 
All undervisning sker av lärare som 
själva arbetar i branschen, var och en 
specialist inom sitt område. 
Undervisningen präglas av direkt 
koppling mellan teori och praktik.

Läs mer om utbildningen innehåll på
www.nordiskatextilakademin.se.

Nordiska Textilakademins designutbildning riktar sig till Dig som vill 
arbeta som designer och skapa produkter för den allt mer medvet-
na modekonsumenten. Som designer medverkar Du redan på 
idéstadiet till textilbranschens utveckling  och hållbara arbets-
processer. Under utbildningen skaffar Du Dig specialiserade
kunskaper om formgivning, designprocess och hur du kommunice-
rar Dina idéer. Du får också kunskaper om och överblick över de 

Utbildningen är 2-årig och läses på 
heltid i våra lokaler i Textile Fashion 
Center i Borås. Kurserna är huvud-
sakligen 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.

Upplägg.

Kursöversikt: Examen & karriär:
Affärs- och produktionsengelska
Affärskunskap
Design
E-handelskunskap
Examensarbete
Hållbar utveckling
Kommunikation
LIA - lärande i arbete
Marknadsföring
Mäss- och marknadsstudier 
    i producerande länder
Programvaror i branschen
Textil materiallära och
    tillverkningsprocesser

Summa

10
20

115
10
20
20
30

100
10
10

15
40

400

Efter avslutad utbildning får Du 
en Yrkeshögskoleexamen, och 
erhåller ett examensbevis. 
Möjliga yrkesroller är:

Designer; mode/textil
Designer, sport/funktion
Designer/formgivare; 
grafiskt/mönster
Produktutvecklare;
mode/sport/sko/textil/
inredning/belysning/accessoarer
Designassistent
Inköps-/produktionsassistent

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

Utbildningen bedrivs i våra lokaler
i Textile Fashion Center i Borås.

Utbildningen ges på svenska. 
Facktermer och uttryck på 
engelska förekommer. 

Fakta.

faktorer som styr mode och 
trender idag, olika målgruppers 
specifika krav och hur man 
anpassar en kollektion till 
målgrupp och marknad.     


