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YH-poäng

400

Studielängd

2 år

Studietakt
Studiestart

Helfart
2020-11-09

Yrkesutgångar

Systemutvecklare, .NET-utvecklare,
webbutvecklare, frontendutvecklare
eller backendutvecklare.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till
studiemedel från CSN

.NET och webbutvecklare
Arbeta kreativt och utveckla IT-system

Under YH-utbildningen arbetar du i Microsofts
utvecklingsplattform .NET med programmeringsspråket C#. Du lär dig även webbutveckling
samt får en första värdefull arbetslivserfarenhet
genom kursen Lärande i arbete.
Som utvecklare bör du vara intresserad av
problemlösning och ha tålamod att metodiskt
utforska olika lösningar tills det fungerar som du
tänkt. Minst lika viktigt är kommunikation och
samarbetsförmåga, samt förståelse för användarens behov.

erbjuda en behörighetsgivande förutbildning,
BFU, som täcker de viktigaste delarna från de
två programmeringskurserna som krävs för att
vara behörig till
utbildningen. Om du saknar dessa betyg kan du
ansöka om plats till
vår BFU.
Samarbete
Utbildningen sker i samarbete med Campus
Mölndal. Undervisningen sker i Mölndal, men du
deltar i utbildningen från Kunskapsförbundets
lokaler i Vänersborg.

Behörighet
Du är behörig att söka om du har en gymnasieexamen och läst följande kurser med godkänt
betyg: Matematik 2, Programmering 1 samt
Webbutveckling 1. Campus Mölndal planerar att

Information om ansökan:
www.molndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkeshogskola/net--och-webbutvecklare

.NET och webbutvecklare
INNEHÅLL I UTBILDNINGEN
Objektorienterad programmering i C#
Systemutveckling i .NET
Databaser och Datalogi
Kvalitetssäkring och Testning
Agil projektmetodik
Webbutveckling med JavaScript och ramverket React
Lärande i arbete
Examensarbete

*med reservation för ändringar

Läs mer och ta reda på
om du är behörig till
utbildningen.
Nyfiken på någon annan
yrkesroll? Vi har fler utbildningar!

SVARA PÅ
ANTAGNINGSBESKED

SKICKA IN
ANSÖKAN

EN UTBILDNING
FÖR DIG?

Håll utkik efter ditt
antagningsbesked
som dyker upp som
ett mail.

På vår webb hittar du:
- uppdaterad information
om ansökningsperioder
för våra yrkeshögskoleutbildningar
- hur du går till väga för
att söka
- samt hur urval går till

Kom ihåg att tacka ja
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh
Vuxenutbildningen
Trollhättan Vänersborg

Häng med oss i sociala medier och få en bild av
alla våra utbildningar för vuxna.

Kontakter
Utbildningsledare YH Mölndal
Annika Lund | 0731-46 34 43
annika.lund@molndal.se

Tf rektor YH Kunskapsförbundet
Catharina Karlsson | 0521-72 18 96

catharina.karlsson@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Studie- och yrkesvägledning
Ella Höglind
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Allt börjar med en utbildning. Allt.

