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”A1” design af Julie Strange. En lampe foldet af et stykke A1 papir
Foto Sofie Flinth
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Kort om VIA DESIGN & BUSINESS?

VIA Design & Business er en del af 
VIA University College, og har 
uddannelser rettet mod det 
private arbejdsmarked.

Lokationer i Herning og i Århus 
som retter sig mod mode- og 
livsstilsbranchen med særlig fokus 
på fashion og furniture
virksomheder.

Specialer indenfor fx møbeldesign, 
fashion design, indkøb, branding, 
retail, visuel kommunikation m.fl. 

• Det største design- og businessmiljø





Samarbejde i 
centrum
Forskning & udvikling
Ny viden og inspiration
Samarbejde med studerende

Gensidig 
værdiskabelse 
Vores arbejde med viden 
tager udgangspunkt i 
praksis!
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Kreativitet, håndværk, 
teori, teknologi og 
forskning & udvikling
Vi kombinerer kreativitet, håndværk, 
teori, teknologi og forskning & 
udvikling i et unik lærende miljø,  så 
vore studerende bliver en del af  
industrien og forstår dens specifikke 
behov.
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Med praksis i fokus

Vi tager et medansvar for en bæredygtig fremtid, hvor miljøet er i centrum.  

Med udgangspunkt i praksis afspejler vi tendenser og fagområder i vores uddannelser og forskning & 
udvikling, som optager og er vigtige for branchen. Derfor er bæredygtighed en fast del af vores 
uddannelser og forskning & udviklingsaktiviteter

Hvordan kommer det branchen til gode?
o Dimittender og praktikanter med høj faglighed, der er attraktive, og som kan understøtte branchen 

med relevant faglig viden samt understøtte behovet for innovation indenfor bl.a. bæredygtighed

o Forskning og udviklingssamarbejde om fx bæredygtighed direkte med virksomheder i branchen 



VIA og verdensmålene
o Bæredygtighed i alle projekter. Vores 

studerende er ligesom os meget optaget af 
bæredygtighed, og ser det som en 
selvfølgelighed

o Verdensmålene er et væsentlige udgangspunkt 
for os, så vi ikke ”blot” laver en ”ny pæn stol.” 

o Forbrugeradfærd/behov er en vigtig del af 
refleksionen hos vores studerende, når de 
designer produkter. 

o Fokus på virksomhedssamarbejde



Eksempler på samarbejde med 
VIA Design & Business

Casevirksomhed i projekt- eller undervisningsforløb

Praktikforløb 
12 ugers praktik på 3. og 6. semester

Samarbejde indenfor forskning & udvikling
Forbrugeradfærd, bæredygtighed, materialer, visualisering, teknologi m.m.  

Adgang til vores LABs i forhold til nye teknologiske muligheder

Konsulentvirksomhed
Fx indenfor materialevalg, bæredygtighed, teknologi m.m. 

”Kontrast” af Mathias Winter. En lille bænk med sidebord for ”small living”



Vil du vide mere?

Poul-Erik Jørgensen
pejo@via.dk
+45 87550546

R&D Product Design & Materials 
Technology

Birk Centerpark 5
7400 Herning.

”Acorn” - af Kira Jang Usbeck og Camilla Holm Pallesen. 
Til opbevaring og vasketøj - specielt velegnet til small living.
Kork og eg.

mailto:pejo@via.dk
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