
EN SPÄNNANDE FRAMTID INOM CLOUDUTVECKLING 

CLOUDUTVECKLARE
400 YH-POÄNG / 2 ÅR

Vi ger dig verktygen att hantera 
molnteknologier som Azure, Google 
och AWS. Lär dig utveckla system med 
god kodstandard och struktur, 
versionshantering och att tillämpa så 
kallad testdriven utveckling (TDD). 

Som Cloudutvecklare kommer du att 
ingå i ett nära samarbete med ditt 
team. Under utbildningen kommer du 
att arbeta i konkreta projekt och lära 
dig att utveckla och leverera produkter 

genom den flexibla projektmetoden 
Scrum. I kursen Examensarbete 
väljer du själv ett språk eller en 
teknologi som du vill bredda eller 
fördjupa dig inom. Utbildningen 
avslutas med en 20 veckor lång 
LIA-period där du som student får 
kliva ut i arbetslivet, knyta kontakter 
och testa dina kunskaper i en verklig 
miljö.



YRKESHÖGSKOLAN CAMPUS MÖLNDAL 
Krokslätts fabriker 30 
431 37 Mölndal 
yh.campus@molndal.se

BLI MOLNEXPERT OCH UTVECKLA FLEXIBLA 
VERKSAMHETSLÖSNINGAR
Utbildningen förbereder dig inför en yrkesroll som 
Cloudutvecklare, en kompetens som har stor 
efterfrågan i IT-branschen. Allt fler företag använder 
molnbaserade tjänster. Oavsett om du kommer arbeta 
vidare via ett konsultbolag eller med egna projekt i en 
organisation, är behovet av kompetens inom 
molnutveckling stort. 

Med en yrkesexamen från Campus Mölndal kommer 
du vara attraktiv på arbetsmarknaden. Efterfrågan på 
Cloudutvecklare och -arkitekter är stor. 
IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är 
duktiga inom de områden utbildningen behandlar. 
Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla 
branscher och det finns många vägar att gå efter 
några år i yrke

SNABBFAKTA
  • UTBILDNINGSSTART Augusti/september 2022
  • LÄNGD 400 Yh-poäng, 2 år
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • CSN Utbildningen berättigar till studiemedel
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 20 veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
För att vara behörig till utbildningen krävs godkänt 
betyg i följande kurser:
 • Matematik 2, 100 poäng
 • Programmering 1, 100 poäng

Har du tillägnat dig kunskapen på annat sätt finns 
möjlighet att göra ett prov som bedömer din reella 
kompetens. Du som saknar förkunskaper inom 
matematik eller programmering har möjlighet att 
ansöka om en plats på en behörighetsgivande 
utbildning, en så kallad BFU, som vi planerar att 
starta.

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (Yh-poäng)                        
   • Objektorienterad programmering, 30 yhp
   • Arkitektur, test och kvalitetssäkring, 30 yhp
   • Från kund till produkt, 10 yhp
   • Konsultmässighet och kommunikation, 10 yhp
   • Introduktion till Cloudutveckling, 10 yhp
   • Grundläggande molnapplikationer, 40 yhp
   • Skalbara molnapplikationer, 40 yhp
   • Att drifta molnapplikationer, 60 yhp
   • Agila arbetssätt, 20 yhp
   • Examensarbete, 30 yhp
   • Lärande i arbete, 100 yhp

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 31/5. Läs mer och gör 
din ansökan på campus.molndal.se/yh

CLOUDUTVECKLARE

” Efterfrågan inom cloud är stor och kommer bara öka. 
Inom några år, när du tar examen från den här utbild-
ningen, kommer behovet vara enormt. Det är viktigt 
att fler utbildas med denna inriktning för att kunna 
möta behovet! Inte minst med tanke på att Microsoft 
nyss har öppnat sitt svenska datacenter.

PHILIP NILSSON, 
FUJITSU


