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Uddan dig til beklædningsdesigner på 3 år
– og vær med til at designe din egen fremtid

Fashion Design Akademiet er en privat uddannelsesinstitution, der uddanner beklædningsdesignere. 

Vi udbyder en 3-årig SU-berettiget uddannelse til dig, der gerne vil arbejde professionelt med design.
Uddannelsen har en normeret studietid på tre år. Uddannelsen udløser 180 ECTS point, hvilket svarer til de krav, 
der er til ECTS-point på en officiel BACHELOR.

Hos os lærer du at arbejde professionelt med alle områder inden for beklædningsdesign. Du opnår stor erfaring 
med både designprocesser, modeillustration, mønsterkonstruktion, produktionsmetoder og –processer. Med en 
uddannelse fra Fashion Design Akademiet er du efterfølgende klar til at bestride et job som beklædningsdesigner.

Vi fokuserer på at lære dig at arbejde innovativt og nytænkende i dine designs og at udfordre dig til at arbejde 
eksperimenterende med dine designprocesser i kombination med høj fokus på faglighed og godt håndværk.
Hvis du har lyst til en fremtid inden for beklædningsdesign og ønsker at arbejde professionelt med faget, er det helt 
afgørende, at du behersker alle områderne inden for dette felt. 

Vi lægger vægt på, at vores uddannelse giver relevante kompetencer i forhold til konkrete arbejdsfunktioner. Det 
kræver en god tilpasningsevne til de aktuelle krav fra erhvervslivet. Vi holder os derfor orienteret om, hvilke krav 
omverdenen stiller til en designers faglige kompetencer, således at vores studerende til enhver tid, efterfølgende 
oplever, at uddannelsen indholdsmæssigt lever op til det, der forventes i praksis.

For at kunne imødekomme dette sørger vi for at have professionelle, veluddannede og erfarne undervisere tilknyttet 
akademiet og i kombination med moderne udstyr og faciliteter forsøger vi at inspirere og ruste vores studerende til 
en professionel karriere i beklædningsbranchen. Anvendelse af computer er et naturligt redskab i forbindelse med 
udarbejdelse af mønstre, graduering, arbejdstegninger, design af tekstilprints, designmapper, præsentationer m.m.

Hvis du ønsker en fuldt opdateret uddannelse til beklædningsdesigner med et professionelt erhvervsrettet og bære-
dygtigt fokus, uden at det er på bekostning af det kreative indhold, så er det vores uddannelse du skal vælge.
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Vi uddanner designere, som er bredt rustet til en erhvervsrettet karriere inden for beklædningsbranchen både i ind-
og udland. 

Vores særlige grundlag og faglige udgangspunkt er KREATIVITET, GODT HÅNDVÆRK & BÆREDYGTIGHED. Tre ting, 
som allerede er og i fremtiden bliver værdifulde kompetencer at være i besiddelse af i den verden vi lever i og er 
omgivet af.

• KREATIVITET. Evnen til løbende at kunne få ideer, udvikle dem og skabe spændende og nytænkende design, er 
evner som vi er nødt til at udvikle for at være i stand til at være på forkant med udviklingen i verden.

• GODT HÅNDVÆRK. Tekniske færdigheder og håndværksmæssig forståelse opnås kun via erfaring. Det er ikke 
kompetencer, der kan læres og forstås via teori. Godt håndværk er lig med god kvalitet. Hvis vi ikke mestrer 
håndværket, så mister vi forståelsen for, hvad god kvalitet er. At mestre et håndværk giver også en bedre 
designforståelse i selve designprocessen.

• BÆREDYGTIGHED. Bæredygtighed er ikke længere et valg. Vi har som mennesker en forpligtelse til at tænke 
bæredygtighed ind i produkt og processer, så vi på den måde bidrager til at gøre verden bedre.

Fashion Design Akademiet har eksisteret som privat designskole i over 40 år. Vi har til huse i store lyse, rummelige 
og nyindrettede lokaler i den indre by i Nørregade tæt ved Nørreport station og Strøget.
Her tilbyder vi et spændende og kreativt studiemiljø, som ligger centralt i forhold til offentlige transportmidler.

Eksamen
3. år afsluttes med et individuelt eksamensprojekt, der løber over ca. 3 måneder. Eksterne censorer er med til at 
vurdere de færdige eksamensprojekter. Og efter bestået eksamen modtager du et internationalt eksamensdiplom

Praktiske informationer om forløbet
Uddannelsen er tilrettelagt med en arbejdsbelastning svarende til et fuldtidsstudie (60 ECTS pr. år). Formen er en 
kombination af skemalagte undervisningsdage og arbejd-selv-dage. Studieåret starter i august og slutter ultimo 
juni og vi følger de almindelige skolefridage og ferier (dog ingen vinterferie). 

Mødetider: Mandag - fredag fra kl. 9.00-14.30. 
Pauser: Kl. 10.15-10.30 og kl. 12.00-12.30. 
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Indhold
Der undervises i følgende: Modelkonstruktion, industriel produktion, syning og syteknik, tegning, modeillustration, 
arbejdstegning, kollektionsopbygning, idéudvikling og design, grundlæggende tilskæring, graduering, tekstilprint, 
skind og pels, Adobe Creative Cloud, iværksætteri, PAD-system, herretilskæring, teknisk dokumentation til 
produktion, materialelære, drapering, bæredygtighed, CV og personlig branding samt stilhistorie.

Undervisningsformen er overvejende individuel undervisning i form af vejledning ved opgaveløsning suppleret med 
klasseundervisning. 

For at opnå yderligere forståelse for designfaget i praksis, skal du på 3. år i ca. 8 ugers ulønnet virksomhedspraktik i 
en selvvalgt brancherelevant virksomhed. Her får du mulighed for at gøre dig forskellige erfaringer med, hvordan 
der arbejdes med design- og produktionsprocessen i praksis. 

Akademiet arrangerer desuden lejlighedsvis foredrag med specialister inden for relevante områder samt 
ekskursioner til museer, virksomheder og foredrag i modebranchen for at give de studerende indsigt og læring fra 
mange forskellige vinkler.

I forløbet er der indlagt en studierejse til Paris. Vi besøger bl.a. metervaremessen Premiere Vision og forskellige 
relevante udstillinger. Vi er selvfølgelig også rundt i Paris i en masse spændende butikker og på hyggelige cafeer. 

Der er mødepligt til skemalagt undervisning. Al skemalagt undervisning er obligatorisk. For at gennemføre 
studiet kræves der modenhed og selvstændighed og det forventes, at du som studerende tager ansvar for egen 
læring samt faglig og personlig udvikling gennem engageret deltagelse i hele studieforløbet i samarbejde med 
dine medstuderende.

På hver årgang stilles der forskellige opgaver/projekter, som giver dig et bredt kendskab til alle processerne. Alle 
opgaver der stilles er obligatoriske og skal afleveres for at kunne gå til afsluttende eksamen. For at få et optimalt 
ubytte af uddannelsen, skal der påregnes tid til opgaverne ud over den skemalagte undervisning og arbejd-selv-
dage – ca. 10-15 timer om ugen.

Undervisningsforløbet tilrettelægges igennem hele forløbet således at alle designopgaver og projekter så vidt det 
er muligt rummer alle design- og produktionsprocessens elementer.

Formålet med de opgaver, der bliver stillet undervejs i uddannelsesforløbet er, at du skal have mulighed for at 
afprøve og blive udfordret inden for så mange sider af faget som muligt. 
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Ønsker du mere information
Ønsker du mere information er du  velkommen til at kontakte os på 
info@fashiondesignakademiet.dk eller ringe på 3581 3000.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen

Lis Fornæs
Skoleleder

Optagelse
Optagelse på akademiet sker kun efter personlig samtale. Herefter udfylder og indsender du indmeldingsblanket 
og studieerklæring samt indbetaler depositum. Tilmeldingen er herefter bindene for alle tre studieår.

Der er ikke nogle generelle optagelseskriterier, men kendskab til og erfaring med beklædningsfremstilling vil 
naturligvis være en fordel. Optagelse sker i den rækkefølge samtaler finder sted og kandidater findes egnede. Vi 
optager hvert år 15-20 nye studerende. 

Vi lægger vægt på at du har: Personlig motivation, stort drive, ambitioner, engagement, viljestyrke, arbejdsdisciplin 
og høj studieaktivitet. Det er samtidig en fordel at være entusiastisk, målrettet og social, at have et åbent sind, at 
kunne bruge sine øjne og at have farve- og materialefornemmelse.

Karrieremuligheder
Vores komprimerede og intense undervisningsforløb giver dig efter eksamen mulighed for at søge job som  
designer, produktudvikler, tekstilprintdesigner, illustrator og designassistent i allerede etablerede 
beklædningsfirmaer i beklædningsindustrien. 

Det vil også give dig muligheder for en karriere inden for teater- og filmverdenen – som medarbejder eller 
selvstændig kostumier. Du kan endvidere starte virksomhed med eget design – med kvalifikationer til selvstændigt 
at kunne arbejde med alle led i processen fra idé til færdigt produkt. 

Endelig vil du være i stand til at medvirke ved fremstilling af trendmaterialer, moodboards, salgsmapper m.m.

Alternativt kan du bruge uddannelsen til jobs som mønsterkonstruktør, modelopsyer, stylist eller underviser inden 
for beklædningsfaget.
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