BACHELOR I
GRAFISK DESIGN

Sett spor
Hvordan ser hverdagen ut om ti år – eller
hundre? Vi har helt sikkert løst noen store
problemer. Og vi har kanskje fått noen nye.
Som student på NTNU møter du mennesker
som drives av muligheten til å forme
fremtiden. Du møter evner, ambisjoner og
drømmer som utfordrer deg.

GJØVIK

ESTETIKK

NTNU er Norges mest spennende, innovative
og største universitet. Her skal du bli
inspirert til å tenke tanker ingen har tenkt
før. Sammen skal vi sprenge grenser og
skape kunnskap for en bedre verden. Finn
din retning blant våre 400 studieprogram på
ntnu.no

KOMMUNIKASJON
HÅNDVERK
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Bachelor i grafisk design er et designstudium med
fokus på kommunikasjon, brukskvalitet, estetikk og
solid håndverk. Målet er å utdanne grafiske designere
med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter og formgivningsevne med evne til å tenke
analytisk og konseptuelt.

Studiet er en profesjonsrettet utdanning innen grafisk design – også kalt
visuell kommunikasjon, grafisk kommunikasjon eller kommunikasjonsdesign. Utdanningen forholder seg til papirbaserte medier, interaktive
digitale medier, og skilt- og veifinningssystemer for bygninger og uterom.
To områder innen grafisk design vektlegges: typografi med fokus på skrift
og redaksjonell design, og informasjonsdesign med fokus på informasjonsgrafikk, informasjonsarkitektur og brukersentrerte designmetoder.
Det veiledningsintensive utdanningsløpet inneholder en kontinuerlig rekke
av praktiske designprosjekter, og studentene ender opp med en omfattende og forseggjort mappe. Utdanningen har samtidig en markert
akademisk profil, der det legges vekt på designhistorie og praksisrelevant
designteori.

Sett spor

Fagmiljøet forholder seg aktivt til nasjonale og internasjonale nettverk
innen designfaglig utdanning, forskning og profesjonell yrkesutøvelse.
Hvorfor velge dette studiet
Utdanningen passer spesielt godt for søkere fra Medier og kommunikasjon
på videregående skole, og for deg som har tatt grafisk design ved private
fagskoler eller folkehøgskoler. Utdanningen er ellers egnet for alle med
generell studiekompetanse med interesse for design og visuell kommunikasjon, samt for typografer og mediegrafikere.
Veien videre
Fullført studium vil kvalifisere til arbeid som grafisk designer eller andre
former for designrelatert arbeid i designbyråer, reklamebyråer, kommunikasjonsbyråer, web- og interaksjonsdesignbyråer, forlag, aviser, museer,
kringkasting, grafiske bedrifter, institusjoner i kultursektoren, eller andre
virksomheter innen privat og offentlig sektor som har designrelevante stillinger. Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn og utland,
inkludert toårig Master i interaksjonsdesign ved NTNU i Gjøvik og toårig
Master i design ved NTNU i Trondheim. Les mer om Bachelor i grafisk
design på nett og mobil: ntnu.no/studier/bmed

FAKTA
Det tas opp 30 studenter ved
studieprogrammet hver år. Opptakskrav er generell studiekompetanse. Etter tre års studier avslutter studentene med en
utstilling. I løpet av studiet er det
studieturer til Roma og London.
Studenter som ønsker det kan
ha et opphold i utlandet i femte
semester. Studieprogrammet
har særlig gode relasjoner til
to prestisjefulle britiske designutdanningsinstitusjoner,
Central Saint Martins College
of Art and Design i London og
University of Reading, samt

Duale Hochschule BadenWürttemberg i Ravensburg i
Tyskland. Det er også mulig å
ta femte semester ved andre
universiteter. Designstudentene
ved NTNU i Gjøvik har egen
linjeforening, Darling, som
arrangerer karrieredager,
gjesteforelesninger og sosiale
tilstelninger.
KONTAKT
Nettsted: ntnu.no/studier/bmed
E-post: studier@gjovik.ntnu.no
Facebook: grafiskdesign.ntnu
Twitter: @BAgrafiskdesign
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