GRENAA

Multimediedesigner

Lær at designe og udvikle computerspil, websites og mobile løsninger
På multimediedesigneruddannelsen i Grenaa lærer du om grafisk
design, billedbehandling, visuel identitet, projektledelse og markedsføring.
Den røde tråd er spiludvikling, hvorfor arbejdet med kommunikation,
udvikling og billedbehandling tager udgangspunkt i de kompetencer
du får brug for, når du som uddannet multimediedesigner ønsker at
arbejde i spilbranchen - her og i udlandet.

Det kan du blive med en uddannelse
som multimediedesigner
• Interfacedesigner
• Community manager
• Grafisk designer
• Webredaktør /-designer
• Interaktionsdesigner i spil
og apps
Undervisningen skifter mellem forelæsninger og projektbaseret undervisning i grupper. Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger fra rigtige virksomheder, oplæg fra undervisere/gæsteforelæsere
og et tværfagligt samarbejde med datamatikere på Erhvervsakademi
Dania i Grenaa med henblik på produktion og udgivelse af multimedieproduktioner - herunder spil.

En 2-årig
uddannelse
i Grenaa

• Grafisk design
• Billedbehandling
• Visuel identitet
• Projektledelse

eadania.dk

Bliv multimediedesigner
på kun 2 år
Tænder du på en karriere med design af it og teknologi?
Få netværk til
virksomheder
På multimediedesigneruddannelsen i Grenaa har vi et
stort netværk til virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Danmark og udlandet.
Desuden gør vi det muligt
for de studerende at klæde
sig på som iværksætter i
vores tilknyttede iværksættermiljø: The Ranch Game
Incubator.

Praktik
Uddannelsen indeholder et
praktikforløb på 4. semester. Praktikken varer 3
måneder og du får SU under
hele praktikperioden.

Målet med praktikken er
at skabe sammenhæng
mellem teori og praksis samt
sikre den studerende erfaring med arbejdsmarkedet.
Praktikken finder fortrinsvist
sted i danske eller udenlandske spilrelaterede virksomheder.

Adgangskrav
En gymnasial uddannelse
(STX, HF, HTX, HHX), engelsk
på C-niveau og matematik
eller erhvervsøkonomi på
C-niveau. Eller en relevant
erhvervsuddannelse som fx
mediegrafiker eller fotograf.
Vi kan optage ansøgere på
uddannelsen på et andet
grundlag end de fastsatte
adgangskrav, hvis du har
kvalifikationer, der kan sidestilles med ovenstående.

Videreuddannelse

Kontakt
Jonatan Yde
Tlf. 23 30 74 97
eller e-mail
jyd@eadania.dk

Efter multimediedesigneruddannelsen er det muligt at videreuddanne sig
til professionsbachelor i E-konceptudvikling eller webudvikling. Desuden er
det muligt at tage en top-up på et udenlandsk universitet eller søge merit
på et dansk universitet.
Erhvervsakademi Dania,
udbyder uddannelsen i
Grenaa, på N.P. Josiassensvej 44A. Hos os
finder du et miljø, der
er præget af nærhed,
engagement og faglige
udfordringer.

eadania.dk/grenaa
Erhvervsakademi Dania | N.P. Josiassensvej 44a | 8500 Grenaa| eadania.dk | tlf. 87 11 44 00

