
Designskolen Kolding
Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet med omkring 370 aktive designstuderende og et antal ph.d.-studerende. 
Hvert år gennemgår cirka cirka 400 kursister et kompetenceløft eller efter- og videre-
uddannelsesforløb. Designskolen Kolding har omkring 90 fastansatte medarbejdere. 

Ud over den klassiske bachelor- og kandidatuddannelse i design, tilbyder vi også ph.d.- 
uddannelse i design og en diplomuddannelse i designledelse samt flere former for  efter- 
og videreuddannelser inden for design. Designskolen Kolding har løbende forsknings- og 
udviklings programmer inden for vores vores strategiske fokus på bæredygtighed, leg og 
socialt design. 

Designskolen Kolding blev etableret i 1967 under navnet ’Kunsthåndværkerskolen i  Kolding’ 
og har i mere end 50 år leveret designere til danske og internationale virksomheder, fx 
LEGO, Grundfos og ECCO. Endvidere har vi et stærkt internationalt samarbejde med 
 andre videns- og  designinstitutioner både i Europa, USA og Kina.

Praktisk information
Hvis du vil vide mere om Designskolen Kolding og vores videre- og efteruddannelses-
tilbud samt adgangskrav, ansøgningsfrister og tilmeldinger, så find os her: 
www.designskolenkolding.dk

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information på:
E-mail: efteruddannelse@dskd.dk
Telefon: +45 76 30 11 00

”70 pct. af danske virksomheder 
oplever, at design øger deres 
konkurrenceevne”

Kilde: Dansk Designcenter og DI



Om efter- og videreuddannelse
Efter- og videreuddannelse på Designskolen Kolding er både for dig, som arbejder profes-
sionelt med design og har behov for efteruddannelse, og for dig som til dagligt arbejder 
med mennesker, produkter eller services, hvor der er behov for kreative løsninger, inno-
vation eller løbende forandringer og forbedringer.

Med en efter- og videreuddannelse fra Designskolen Kolding opnår du indsigt i den 
nyeste viden og forskning inden for design, og får kompetencer til at lede og udføre 
kreative  processer med fokus på bruger- og kundeinddragelse.

”3 ud ad 4 virksomheder, der anvender design oplever, 
at det har en positiv effekt på bundlinjen.”

Traditionelt handler design om at formgive konkrete fysiske objekter med et bestemt 
formål, og samtidig virke tiltrækkende og værdifuldt for (for-)brugeren. I dag er design-
begrebet langt bredere. Det handler også om at forstå, inddrage og udvikle løsninger 
med brugerne. Med designmetoderne lærer du at forstå dine brugere/kunder, og udvikle 
værdiskabende løsninger som matcher deres behov.

”92% af de virksomheder, som anvender design strategisk 
oplever en forbedring i ind tjeningen.”

Designskolen Kolding har fokus på design som noget man lærer bedst ved at  bruge 
det i praksis. Vi lærer dig at navigere sikkert i en designproces, så du kan udvikle nye 
 pro dukter, services eller forretningsområder, der bidrager til bundlinjen. Du lærer at tænke 
som en designer og benytte designmetoder og designtænkning til at skabe  innovation 
og løse komplekse problemstillinger, som skaber værdi for dine kunder, brugere og 
 samarbejdspartnere.

Det tilbyder vi
På Designskolen Kolding kan du tage flere former for efter- og videreuddannelse i design, 
designtænkning og designledelse.

DIPLOMUDDANNELSE I DESIGNLEDELSE (60 ECTS)
Diplomuddannelsen i designledelse (Diploma in Design Management) er en modul-
opbygget videregående, erhvervsrettet uddannelse på bachelorniveau, der udbydes på 
deltid, så du samtidig kan passe dit normale job. Diplomuddannelsen er en betalings-
uddannelse, der består af seks moduler, der kan tages fleksibelt. Du kan derfor planlægge 
det forløb, som passer netop dine ønsker og behov, så længe du afslutter uddannelsen 
inden for seks år. Gennem uddannelsen introduceres du til de centrale fagfelter inden for 
designledelse, som er designteori og designmetode, procesfacilitering og projektledelse. 
Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og 
 brugerinddragelse. 

DESIGN FOR UNDERVISERE (15 ECTS)
Design for undervisere er et fem dages kursus som er målrettet undervisere, der ønsker 
formelle kompetencer inden for faget ’Design og Arkitektur’ i gymnasiet. Kurset kan med 
fordel også tages af faglærer inden for de kunstneriske fag i grundskolen, højskoler eller 
andre ungdomsuddannelser. Der arbejdes med designteorier, designtænkning, design-
metoder og designværktøjer, og hvordan man bruger dem i praksis. 

INTRODUKTION TIL DESIGN
Kurset er et to dages introduktionskursus i design, hvor du vil stifte bekendt skab med 
 designteori, designmetoder og designtænkning. Undervisningen foregår som en 
 veksel virkning mellem forelæsninger og praktiske workshops, hvor kursisterne både indi-
viduelt og i grupper leger, eksperimenterer og afprøver grundlæggende designmetoder. 
Vi kalder det ’learning by doing’. Kurset er for alle som arbejder med forandrings processer, 
 innovation, marketing, produkt- og organisationsudvikling.  

TRÆN DESIGNTÆNKNING
Kurset er et seks dages kompetenceudviklingsforløb i design og designtænkning, særligt 
rettet mod større organisationer og virksomheder. Kurset er et grundkursus og formålet 
er via eget selvvalgte organisationsprojekt (problem/udfordring) at forstå og lære design-
metoderne, og hvordan designtænkning kan bruges til at begribe og strukturere arbejdet 
med at løse et problem eller skabe innovative løsninger i dialog med dine brugere og 
 interessenter med udgangspunkt i designernes værktøjskasse. 

DESIGN I PRAKSIS
Design i Praksis er et målrettet kompetenceudviklingsforløb for ledere og medar bejdere 
i små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Du introduceres til designtænkningens 
metoder og processer, og og får inspiration til, hvordan du kan strukturere, visualisere 
og facilitere designprocesser, der samler ledere og medarbejdere om et fælles fokus i 
 innovationsarbejde, og styrker virksomhedens konkurrencekraft på markedet  gennem 
design. Kursets varighed er hhv. fem dage for ledere og seks dage for medarbejdere. 
 Kurset udbydes som et led i vores D2i-samarbejde, der er støttet af EU’s  strukturfond. 
Det er gratis for SMV’er at deltage, og kursisterne betaler kun for  forplejning. 


