SKIVE

Multimediedesigner

Lær at designe fremtidens websites, apps og mobile løsninger
Bliv multimediedesigner
På multimediedesigneruddannelsen i Skive lærer du om grafisk
design, billedbehandling, visuel identitet, projektledelse
og markedsføring. Du lærer om kommunikation og om at
programmere og integrere databaser. Kompetencer du får brug
for, når du som uddannet multimediedesigner skal designe,
planlægge, styre og realisere multimedieproduktioner til store
og små virksomheder.
Undervisningen skifter gennem hele studiet mellem projektarbejde med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra
virksomheder, oplæg fra undervisere/gæsteforelæsere og et
tværfagligt samarbejde med serviceøkonomer, datamatikere
og produktionsteknologer på Erhvervsakademi Dania i Skive.

Få netværk til virksomheder

• Webdesign
• App-udvikler
• Grafisk designer
• Webredaktør

På den toårige videregående multimediedesigneruddannelse
i Skive arbejder vi tæt sammen med virksomheder, både i
lokalområdet og i udlandet.
Det er virksomheder, som vi enten samarbejder med, når de
har nogle konkrete opgaver, vi kan integrere i undervisningen
eller i forbindelse med de tre måneders praktik på 4. semester.

Engagér dig
Vores mål er at levere en uddannelse af høj kvalitet med
engagerede og kompetente undervisere. Vi forventer, at vores
studerende er interesserede, entusiastiske og aktive, hvilket er
fundamentet for et godt studiemiljø.

eadania.dk

Det kan du blive

– med en uddannelse som multimediedesigner
Fagområder
Multimediedesigneruddannelsen indeholder fire fagområder:
• Design og visualisering
• Interaktionsudvikling
• Kommunikation og
formidling
• Virksomhed
Uddannelsen til multimediedesigner tager 2 år og er
opdelt i fire semestre. På de
første tre semestre knyttes
undervisningen op på en
masse projekter.
Efter 2. semester er der 1.
årsprøve - som er en projekteksamen i alle fire fagområder. Efter 3. semester er
der eksamen i fagområderne: Interaktion, Kommunikation og formidling samt
Design og visualisering.
Tag nyeste teknologi i brug
Vi lægger vægt på, at vores
studerende, gennem hele
uddannelsen, altid arbejder
med den nyeste teknologi
inden for multimedieproduktion.

Praktik
På 4. semester er der tre
måneders praktik i en relevant virksomhed som afsluttes med et praktikprojekt.
Praktikopholdet er en central del af uddannelsen.
Her bliver den teoretiske
viden prøvet af i praksis.
Det er din mulighed for at få
praktisk indsigt og ny viden
plus skabe netværk, du kan
bruge. Efter praktikopholdet
skriver du hovedopgave.
Jobmuligheder
Som uddannet multimediedesigner kan du fx arbejde
som:
• Web-/multimediedesigner
• Mobil-/appudvikler
• Projektleder/-koordinator
• Grafisk designer
• Webmaster
• Webredaktør
• Online marketingmedarbejder/konsulent
Mange nyuddannede multimediedesignere bliver
iværksættere og etablerer
egen virksomhed.

Kontakt

Niels Østergaard
nios@eadania.dk
Arvikavej 2A,
7800 Skive
Tlf. 3068 6878

Vi vægter også adgang til
og udveksling af den nyeste
viden højt på uddannelsen.

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.
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Erhvervsakademi Dania,
udbyder uddannelsen i
Skive, i campusmiljøet på
Arvikavej. Hos os finder
du et miljø, der er præget
af nærhed, tradition og
engagement.

