HTX

STUDIERETNING:

KOMMUNIKATION/IT A
DESIGN B

/ Kommunikation /IT A & Design B
Har du en designer i maven? Og kunne du tænke dig at
arbejde med apps, websites, 3D, video, lyd, plakater,
foldere, journalistik og formgivning? Så er denne studieretning noget for dig!

I de fælles projektforløb kommer du blandt andet til at
arbejde med:

Kommunikation, IT og design spiller en stadig større rolle
på alle arbejdspladser og i hverdagen. Uanset hvor du
skal arbejde eller læse videre, vil IT og kommunikative
kompetencer samt viden om medier, æstetik og layout
komme dig til gode.

/ Idegenerering og inspiration

Teori, praksis- og projektorienteret
På studieretningen arbejder de tre studieretningsfag
Kommunikation-IT A, Design B og Psykologi C tæt
sammen i fælles tværfaglige og virkelighedsnære
projektforløb i den største del af timerne på 2. og 3.
årgang.

/ 3D-arkitektur og design
/ APP-udvikling
/ Grafisk og industrielt design
/ Video og lyd
/ Websites
/ Kommunikationsstrategi ved kampagner
/ Journalistik
/ Målgrupper og menneskers værdier, behov og adfærd
/ Udstillings- og præsentationsdesign

Fagene er lagt samlet på én ugentlig dag. Det
understøtter det tætte samarbejde og giver mulighed
for faglig fordy- belse, afveksling mellem teori og
praksis og for faglige ekskursioner i forbindelse med
projektforløbene.
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STUDIERETNING:

KOMMUNIKATION/IT A
DESIGN B
/ Kommunikation/IT på A-niveau

/ Design på B-niveau

I faget kommunikation/IT på A-niveau opnår du teoretisk
og praktisk indsigt i produktion af kommunikation
igennem trykte produkter og digitale medier. Du lærer
om, hvordan man planlægger og styrer en opgave ud
fra forundersøgelser som fx målgruppeanalyse og
markedsforhold, og du lærer at vælge medie- og itværktøjer til forskellige kommunikationsopgaver.

I faget design på B-niveau arbejder du med at udvikle og
formgive produkter, f.eks. møbler, hjemmesider, eller
boliger.

Du får kendskab til grafisk formsprog og brug af billeder
og øver dig i at bruge forskellige journalistiske og
fortælletekniske modeller.
I kommunikation/IT på A-niveau er der en del skriftligt
arbejde, fx i form af projektrapporter. Vi bruger ITsoftware til fremstilling, afprøvning og dokumentation af
kommunikationsprodukterne.

Du lærer at gribe designprocessen an på forskellige
måder, og arbejde med metoder og modeller der er
tilpasset forskellige problemstillinger. Du lærer at
stille spørgsmål og være kritisk overfor egne og andres
design, og arbejde interaktivt med designprocessen. Du
lærer at analysere dit eget og professionelle designeres
produkter, og får kendskab til design i et historisk
perspektiv.
Du bliver trænet i visualiseringsmetoder og arbejder
med modeller. Gennem det tværfaglige arbejde med
Komm-IT-A bliver du trænet i visualisering på computer. Desuden bliver der lagt vægt på formidling og
præsentation af dit arbejde.
Vi anbefaler dig at vælge samfundsfag på B-niveau i
denne studieretning, da fagene supplerer hinanden godt
f.eks. i.f.m. målgruppeanalyse.

STUDIERETNING

1. ÅR
Kommunikation/IT A
Matematik B
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Engelsk B
Biologi C
Samfundsfag C
Teknologi B
Studieområde

KOMMUNIKATION/IT A
DESIGN B

2. ÅR

3. ÅR

Kommunikation/IT A
Design B
Matematik B
Fysik B
Kemi B Dansk A
Engelsk B
Idehistorie B
Teknologi B
Studieomåde
Valgfag

Kommunikation/IT A
Design B
Dansk A
Idehistorie B
Teknikfag A
Studieområde
Valgfag

Forslag til valgfag:
Informatik B, Innovation C, Mediefag C,
Programmering B, Psykologi C, Kulturforståelse C.
Løft af obligatoriske fag til B eller A-niveau.z

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte gymnasievejleder Trine Elmakies på trie@unord.dk, eller
Niels Rohlin Madsen på nrm@unord.dk
Du kan læse mere om HTX-uddannelsen på unord.dk
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