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STARTAR

HT 2022
2 ÅR
400

POÄNG

GARMENT
TECHNICAL DESIGNER
Garment technical designer är länken mellan design och
produktion. Du blir expert inom mönsterkonstruktion, 3D och
konfektionsteknik.
Utbildningen kombinerar teori med praktik på företag så du får
redan under studierna ett stort nätverk inom branschen.

boras.se/yh
Ansök här

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden
Du behövs. Behovet av mönsterkonstruktörer är stort och textilbranschen växer i Sverige. Det finns därför
goda möjligheter till anställning.
Garment technical designer är en utbildning inom textil för dig som vill fördjupa dina kunskaper i mönsterkonstruktion och konfektionsteknik.
Eftersom du har goda förkunskaper erbjuder vi en avancerad och intensiv utbildning som ger dig rätt
kompetens för att du ska få jobb som mönsterkonstruktör, garment technician designer, quality controller,
konfektionstekniker, direktris eller designassistent eller motsvarande inom textil och konfektion.

Studieort

Kurser som ingår i utbildningen

Utbildningen ges av Yrkeshögskolan i Borås vid Textile
fashion center. Utbildningen kan inte läsas på distans.

Ett poäng på yrkeshögskolan motsvarar en dags
studier.

Behörighet till yrkeshögskolan
För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande

behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell
kompetens.
Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.se.

Krav på särskilda förkunskaper
Du måste ha lägst betyg E/G i kurserna i Textildesign 1
och Mönsterkonstruktion 1 eller motsvarande kurser.

Urvalsgrunder
Alla behöriga sökande kommer att kallas till ett
prov under andra halvan av maj. Provet, som tar
en knapp dag, kommer att visa dina kunskaper i
mönsterkonstruktion och sömnad. Detta prov är
grunden för urvalet till utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen

Kurspoäng

CSR – Corporate Social Responsibility

10

Kommunikation för produktutveckling

15

Konfektionsteknik 1

40

Konfektionsteknik 2

40

Materiallära

25

Mönsterkonstruktion och gradering

110

Produktionsskiss

20

Produktionsteknik

15

Examensarbete

25

Lärande i arbete 1-3

100

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Mer information finns på www.boras.se/gtd

Du blir kallad via e-post ungefär två veckor före
provdagen.

Vill du veta mer?
På hemsidan finns mer information om
utbildningen, vår skola och hur du ansöker.
Har du fler frågor är du alltid välkommen
att kontakta utbildningsledaren.
Kontakta utbildningsledaren
Ann Olsson
E-post: ann.olsson@boras.se
Telefon: 073-432 74 31

