Gymnasiala yrkeskurser via Kommunal vuxenutbildning

kurskatalog 2018

foto grafik media & ekonomi

Studera flexibelt
i grupp eller helt
på distans.
Heltidskurser med startdatum 19 februari

Ekonomiassistent och löneadministratör, 900 poäng, 45 veckor
Visuell grafisk kommunikatör, 500 poäng, 19 veckor
Fotograf och nätskribent, 800 poäng, 40 veckor
Professionell fotograf, 500 poäng, 19 veckor
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Enskilda kurser 2018 | avans.se

Vi har grafiska kurser som kan läsas på distans via vår kursportal. Det ingår då inte utbildning i Adobes programvaror men
det finns alternativa ”gratis-program” som man kan använda istället. Annars räcker det gott med Microsoft Office eller
Open Office för att kunna utföra det mesta som ska vara med i redovisningarna. Följande kurser erbjuder vi under 2017:

Grafisk illustration
Kurskod: GRAGRI0. 100 poäng.

Grafisk illustration i pixelgrafik
Kurskod: GRAGRP0. 100 poäng.

Grafisk illustration i vektorgrafik
Kurskod: GRAGRV0. 100 poäng.

Grafisk kommunikation 1
Kurskod: GRAGRA01. 100 poäng.

Grafisk kommunikation 2
Kurskod: GRAGRA02. 100 poäng.

Textkommunikation
Kurskod: MEETET0. 100 poäng.

Fotografisk bild 1
Kurskod: FOTFOT01. 100 poäng.

Fotografisk bild 2
Kurskod: FOTFOT02. 100 poäng.

Fotografisk bild 3
Kurskod: FOTFOT03. 100 poäng.

Fotografisk bild 4
Kurskod: FOTFOT04. 100 poäng.

Studier i ämnet grafisk kommunikation syftar till att du utvecklar kunskaper om de processer och tekniker som leder fram till grafiska produkter. Alla grafiska idéer skapas för en tänkt målgrupp och med ett
budskap som har ett bestämt syfte. Begrepp som målgrupp och sammanhang, utifrån till exempel ålder och kön, är centrala för förståelsen
för skapandet av grafiska idéer.
Utifrån de processer som studeras ges möjlighet att utveckla kreativa,
estetiska och tekniska förmågor. Dessutom ges möjlighet att utveckla
förmåga att analysera processerna utifrån relevanta vetenskapliga metoder inom bildteori, kommunikationsteori och marknadsföringsteori.
Även utveckla kunskaper om grafiska arbetsflöden och om hur delarna
originalproduktion, bild- och färghantering, utskriftshantering och optimering för tryck eller webb bygger på varandra.
Textkommunikation som egentligen inte ingår i detta ämne finns
med som kursval för den som vill utveckla och fördjupa kunskaperna i
att skriva och typografera texter.

Ämnet fotografisk bild syftar till att utveckla kunskaper om fotografisk
bildkommunikation samt färdigheter i att kommunicera med fotografiska bilder. Detta innebär att du ges möjlighet att utveckla kunskaper
om och färdigheter i idéutveckling, komposition, ljussättning, kamerateknik, färghantering, bildbehandling och utskrift.
Bildens estetiska kvaliteter har en viktig roll i kommunikationsprocessen, och därför får du möjlighet att utveckla kunskaper om den fotografiska bildens estetik. Utvecklar även kunskaper om olika aspekter
av bildpublicering och vikten av ett etiskt förhållningssätt. För att du
ska kunna placera dina egna bilder i ett sammanhang ges möjlighet att
utveckla kunskaper om fotografiets historiska utveckling.
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STUDIOFOTOGRAFERING
Fotografisk bild 1

Kurskod: FOTFOT01. 100 poäng.
Start: 14 mars, 10 onsdagkvällar
När du läser kvällskursen Fotografisk
bild ingår genomgångar i de marknadsledande Adobeprogrammen.
Adobe® Photoshop
Adobe® Bridge
Adobe® LightRoom

Kursen ger grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den ger praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt
arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande med i huvudsak
digitalkamera och programmet Photoshop. Kunskaper om de miljöoch säkerhetsmässiga aspekterna på fotografiskt
arbete får du också. Laborationer sker i utrustad fotostudio.
Följande ingår:
Ljussättning
Kamerainställningar
Bildberättande
Bildredigering
Bild- och filformat

GRAFISK KOMMUNIKATION
Grafisk kommunikation 1

Kurskod: GRAGRA01. 100 poäng.
Start: 12 mars, 10 måndagkvällar
När du läser den här kvällskursen,
ingår genomgångar i de marknadsledande Adobeprogrammen.
Adobe® Photoshop
Adobe® InDesign
Adobe® Illustrator

Kursen ger grundläggande kunskaper om och praktiska erfarenheter
av grafisk formgivning samt bild- och texthantering. Den ger också
kännedom om den grafiska arbetsgången som helhet, från idé till färdig produkt. Kursen ger också kunskap om och erfarenhet av modern
teknik som används inom det grafiska området. Vi kommer att använda programmen Photoshop för bildbearbetning, Illustrator för bl.a.
illustrationer och vektorisering av handritade objekt och InDesign för
text och layoutarbeten. Följande ingår:
Bild & Typografi
Layout (grafisk form)
Färglära
Original & tryck
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visuell

grafisk kommunikatör
500 poäng | heltidsstudier

Visuell grafisk kommunikatör
Kurskod: SAM4010 (kurspaket)

Vill du utveckla din kreativa förmåga? Tycker du om att
skapa och vill vara en viktig länk i marknadsföringsprocesser? I denna utbildning får du mycket goda kunskaper
i allt från typografi, färglära och layout till bildhantering
och originalframställning. Du får utveckla fulländade reklam- och informationsprodukter med den senaste tekniken och programmen som proffsen använder. Eftersom
tiden kräver nya sätt att arbeta med kommunikation och
varumärkesbyggnad så ingår även att få förståelse i såväl
användarbeteende som mediekanalers möjligheter och
begränsningar.
Utbildningen är anpassad att ge en ökad bredd inom
områden för vad bl.a. annonsbyråer och reklambranschen efterfrågar. Teori blandas med praktiska verklighetsnära övningar där du kommer att få skapa allt från
professionella presentationer, flygblad, broschyrer samt
annonser till kompletta mässmontrar.
Denna utbildning är perfekt för dig som vill studera
vidare eller jobba inom reklam & grafisk design, eller bara
vill få utveckla dina kunskaper till nästa nivå. Du kommer
att bli en stark resurs för företag som sköter sin information och marknadsföring på egen hand. Följande är några
av de program du kommer att lära dig arbeta med:

Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 500
gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1 heldag
i veckan och övrig tid sker via distans. All undervisning är
kostnadsfri förutom studielitteratur som kan tillkomma.

Kunskapskrav: God vana att använda datorer.
Delkurser i utbildningen
Grafisk kommunikation 1
GRAGRA01 | 100 poäng
Grafisk kommunikation 2
GRAGRA02 | 100 poäng
Original, reproduktion och prepress
GRAGRR0 | 100 poäng
Grafisk illustration med pixelgrafik
GRAGRP0 | 100 poäng
Grafisk illustration med vektorgrafik
GRAGRV0 | 100 poäng
Kursstart: 19 februari , Kursslut: 29 juni 2018
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018

Adobe® Photoshop, InDesign och Illustrator
I samarbete med
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Professionell fotograf
Kurskod: SAM4030 (kurspaket)

Har du starka funderingar på att bli en professionell fotograf, eller vill du bara bli bättre på att ta bilder? I utbildningen Digital fotografering kommer du att få lära allt
från hur en kamera är konstruerad till hur man tar hänsyn
till gestaltningslagar i samband med fotografering. Dessutom får du lära dig att redigera och montera bilder via
den senaste tekniken och programmen som proffsen använder t.ex. att använda RAW-formatet.
Utbildningen är anpassad utifrån att den fotografiska
tekniken automatiseras alltmer och fotografisk bild kommer därmed att ta större plats i samhället. Den digitala
tekniken gör det enklare än med den ”mekaniska tekniken” att manipulera eller förändra bildens innehåll. Därför ställs det högre krav på ett etiskt förhållningssätt och
på färdigheter i digital bildbehandling.
I Datorstudion finns tillgång till fonder, lampor och
blixtar med softboxar för laborationer. Eventuellt kan något av projektarbetena leda till en fotoutställning.
Flera av våra tidigare deltagare är idag profesionella
fotografer. De program du bl.a. kommer att arbeta i är:
• Adobe® Photoshop
• Adobe® Lightroom

Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 500
gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1 heldag
i veckan och övrig tid sker via distans. All undervisning
är kostnadsfri förutom kurslitteratur som kan tillkomma.

Kunskapskrav: God vana att använda datorer.
Andra krav: Tillgång till egen digitalkamera
Delkurser i utbildningen
Fotografisk bild 1
FOTFOT01 | 100 poäng
Fotografisk bild 2
FOTFOT02 | 100 poäng
Fotografisk bild 3
FOTFOT03 | 100 poäng
Fotografisk bild 4
FOTFOT04 | 100 poäng
Bildteori
BIDBIT0 | 100 poäng
Kursstart: 19 februari , Kursslut: 29 juni 2018
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018
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fotograf

och nätskribent
800 poäng | heltidsstudier

Kurskod: SAM4050 (kurspaket)
Kursen vänder sig till dig som vill arbeta i en kreativ och
lönsam sektor där krav ställs på bred kompetens inom
fotografering, grafisk form och textskrivande. Kursen
vänder sig till dig som vill arbeta i en kreativ och lönsam
sektor där krav ställs på bred kompetens inom fotografering, grafisk form och textskrivande. Där kunskaper också krävs inom t.ex. färg, typografi, gestaltning, retorik, IT
och medier, information och kommunikation.
Det här är också kursen för dig som vill starta en egen
professionell blogg eller webbtidning. Kursen ger också
en bra grund för dig som har tanken att läsa vidare på
högskola.
I Webbutveckling 1 så får du lära dig att sätta upp en
egen webbsajt med t.ex. verktyget WordPress.
Dessutom ingår en hel del om hur webbsidor fungerar
och vad webbläsarna kräver för att presentera det som
önskas. HTML och CSS samt hur man kan infoga olika
skript ingår också. I Textkommunikation får du en rejäl
genomkörare i Typografi samt olika sätt att skriva och
beskriva. Du får lära dig att planera dina texter och välja
form anpassat till vad de ska förmedla och vilken målgrupp som ska ta den till sig. Du får också en god inblick
i vilket språkbruk som är lämpligt utifrån bl.a. TT-språket
och mediernas etiska regler. Kursen Journalistik, reklam
och information tar dig vidare med utveckling inom text
och skrivande. Här får du kunskaper i skillnaderna mellan
journalistik och ren information. Reklamavsnittet handlar
mer om att skriva säljande än om marknadsföring i stort.
Kursen Entreprenörskap och företagande finns med
eftersom det dels är relativt vanligt att man driver en
blogg eller webbtidning som ett eget företag och dels för
att det är viktigt att förstå hur ett företag fungerar och
vilka lagar och regler som styr hur ett företag kan agera
gällande t.ex. marknadsföring.

Digitalt skapande är kursen som låter dig prova olika program och metoder för att åstadkomma typografiska och
grafiska produkter/verk för i första hand webben. Dessutom ingår tre fotokurser i denna sammansatta kurs som
ger de kunskaper som krävs för att bli en professionell
fotograf. Det blir en hel del fotografering i studio- och
utemiljö och flera trevliga projekt, där du får utveckla ditt
bildspråk. Följande program kommer du att arbeta i:
• Adobe® Photoshop
• Adobe® Lightroom
• Adobe® InDesign
• Adobe® Illustrator
• Adobe® DreamWeaver
Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 800
gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1 heldag
i veckan och övrig tid sker via distans. All undervisning
är kostnadsfri förutom kostnad för studielitteratur som
kan tillkomma.

Kunskapskrav: God vana att använda datorer.
Andra krav: Tillgång till egen digitalkamera
Delkurser i utbildningen

FOTFOT01 - Fotografisk Bild 1
FOTFOT02 - Fotografisk Bild 2
FOTFOT03 - Fotografisk Bild 3
FOTFOT04 - Fotografisk Bild 4
FÖRENT0 – Entreprenörskap och företagande
MEEJOU01 – Journalistik, reklam och information 1
MEETET0 – Textkommunikation
WEBWEU01 - Webbutveckling 1
Kursstart: 19 februari , Kursslut: 23 november 2018
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018
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ekonomiassistent
och löneadministratör
900 poäng | heltidsstudier

Kurskod: SAM4080 (kurspaket)
Företag och redovisningsbyråer efterfrågar ofta personer
med både breda och fördjupade kunskaper i ekonomiadministration. De flesta ekonomiutbildningar är inriktade
på antingen bokföring/redovisning eller lönehantering
vilket gör att kunskaperna efter en sådan utbildning inte
alltid räcker till för att bemöta arbetsgivarnas behov. Den
här utbildningen tillgodoser bägge grenarna.
Utbildningen passar dig som vill vara ekonomichefens
högra hand, du som är duktig på att arbeta med siffror
och service samt gillar att lösa ekonomiska problem.
Den passar även dig som vill arbeta på en redovisningbyrå där man får arbeta med lite av varje.
Ekonomiassistenter arbetar med till exempel bokföring, utbetalningar, löner, fakturering med mera. Uppgifterna varierar ofta mellan olika arbetsgivare. Det är viktig
att du är ordningssam, strukturerad och har en helhetsbild då du som ekonomiassistent ofta blir spindeln i nätet på företaget. Utbildningen till ekonomiassistent syftar
till att ge en bred kunskap i ämnena företagsekonomi,
redovisning, beskattning, affärsjuridik med flera. Utbildningen sker i samspel med Avans redovisningsbyrå som
tillför verklighetsnära exempel och övningar, en noga avvägd blandning av teori och praktik, ekonomiska begrepp
varvas med t.ex. bokförings- och löneövningar.
Utbildningen innehåller många praktiska övningar i
bokföring, leverantörs- och kundreskontra, lönehantering
och kalkylering. Därför ingår också en hel del utbildning
i ett stort antal vanligt förekommande platsberoende och
molnbaserade administrations- och ekonomiprogram.
Följande program kommer du att arbeta i:
• Microsoft® Office / Open Office
• Visma Administration 2000 / E-ekonomi
• Visma Lön 600
• Fortnox Bokföring, lön, tid och fakturering

Utbildningen är studiemedelsberättigad och är på 900
gymnasiepoäng. Undervisningen sker på skolan 1-2
heldagar i veckan och övrig tid sker via vår internetbaserade kursportal. All undervisning är kostnadsfri förutom
kostnader för studielitteratur som kan tillkomma. Vi
rekommenderar att du har egen bärbar dator med numreriskt tangentbord. Annars finns datorer i lektionssalen.

Kunskapskrav: God vana att använda datorer.
Delkurser i utbildningen

ADMADM01 - Administration 1
ADMPER0 - Personaladministration
FÖRFÖR01 - Företagsekonomi 1
FÖRFÖR02 - Företagsekonomi 2
FÖRMAD0 - Marknadsföring
FÖRRED02 - Redovisning 2
INFINF01 - Information och kommunikation
INFPRG0 - Programhantering
JURAFF0 - Affärsjuridik
Kursstart: 19 februari, Kursslut: 28 december 2018
Sista ansökningsdag: 7 januari 2018
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om oss

utbildare

vårt kursutbud

lärartäthet

att studera hos avans

lokaler och utrustning

Avans är ett lokalt förankrat utbildningsföretag och har bedrivit utbildning i 25 år inom många olika yrkes- och ämnesområden. Det som är vår främsta styrka är vår breda kompetens
och att vi bedriver verksamhet professionellt inom de områden
vi utbildar i. Från och med 2002 har vi uppdraget att för Östersunds kommun bedriva utbildning inom områdena grafik,
media och multimedia.

I den här broschyren finns de kurser du kan läsa hos oss. Våra
heltidskurser ger mycket goda kunskaper inom ett eller flera
yrkesområden. Dessutom finns ett stort urval av fristående
kurser som ger kunskaper inom ett visst område och tillhörande programvaror. Alla kurser går att läsa på distans och
studietakt samt startdatum kan då bestämmas helt till dina
studiemöjligheter och behov.

Vissa föredrar att läsa kurser i grupp och i ett klassrum med
gemensamma genomgångar av en fysisk närvarande utbildare.
Just därför har vi valt att fortsätta med den klassiska undervisningsmodellen som vi naturligtvis har anpassat till dagens
önskemål om hänsynstagande till individens behov. Vi varvar
föreläsningar med övningar och egna studier. Oavsett vilken
kurs du väljer så kan du delta i de schemalagda genomgångarna i olika programvaror som är antingen för- eller eftermiddagar samt vissa kvällar. Övriga studier kan genomföras hemifrån. Under hela kurstiden har du som deltagare tillgång till
vår webbaserade utbildningsplattform där övningar och uppgifter tillhörande kursen/erna kan inhämtas. Där finns också
inspelade programgenomgångar till vissa kurser för dem som
inte kan delta i våra salsgenomgångar.

att läsa på distans

För dig som inte vill läsa i grupp, har svårt att komma ifrån
vid de tider träffarna är, har valt att läsa på annan tidsperiod
än de utannonserade kurserna eller bor för långt ifrån oss, kan
med fördel läsa kurser på distans. Fördelarna är många då det
helt och hållet är du som bestämmer när, var och hur kursen/
erna ska läsas. Du är inte helt utelämnad utan får god studieguidening av utbildare via telefon, e-post samt den webbaserade utbildningsplattformen. Dessutom kan du boka träff med
utbildaren under kursperioden. Eftersom vi inte kan låna ut
programvaror som ingår i våra kurser kan vi i stället rekommendera alternativa ”gratisprogram” som kan laddas ner från
Internet. Kurserna är alltså inte programberoende utan kan läsas med enklare och billigare medel.

Alla våra utbildare är mycket kunniga inom de områden de
utbildar i och arbetar också proffesionellt med Webb, reklam
och annan grafisk och mediaproduktion. Detta och deras goda
förmåga att kommunicera och lära ut gör att du får en bra utbildning med verklighetsnära övningar och diskussioner och
stort utrymme för flexibilitet.

Ny teknik har medfört ett mer flexibelt lärande där individen
har ett stort svängrum gällande val av studietakt och metoder
samt interaktiva studieplattformar. Utbildarna finns närvarande de dagar då genomgångar genomförs och övrig tid finns de
tillgängliga via e-post, telefon samt vår utbildningsplattform
som de för övrigt ständigt uppdaterar och underhåller.

Våra ändamålsenliga utbildningslokaler finns i Östersund. Lokalerna är ljusa, stora och trevliga. De är handikappanpassade.
Utbildningslokalerna är utrustade med datorer som motsvarar programvarornas och användarnas krav samt ergonomiska
bord och stolar. Nära till buss!

studielitteratur

I samband med kursstart ger vi förslag på lämplig studielitteratur att ha i kursen. I de flesta fall finns en speciell bok som
kursen byggs runt och den rekommenderar vi att du köper för
att lättare kunna följa med i kursen. Förutom boktips så kommer du under utbildningen att få många tips på webbadresser
där en hel del relevant information finns tillgänglig.

studieplan och betyg

Alla våra kurser är gymnasiala och berättigar till studiestöd via
CSN. Studieplaner samt betygskriterier finns att tillgå via
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner

ansökan

Om du tillhör Östersunds kommun går du in på
https://ostersund.alvis.gotit.se/student/.
Där registrerar du dig som studerande för att kunna göra
kursansökningar. Bor du i annan kommun, prata med komvux om hur du skall gå tillväga når du ansöker om kurser i
annan kommun.
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