
ÄR DU INTRESSERAD AV IT OCH PROGRAMMERING?

JAVA- OCH WEBBUTVECKLARE
400 YH-POÄNG / 2 ÅR

Programmering är ett kreativt yrke och 
ditt arbete kommer ha stort värde för de 
som ska använda de IT-system du 
utvecklar. 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.

Under yrkeshögskoleutbildningen får 
du en gedigen grundläggande 
kompetens inom Java- och webb-
utveckling, samt en första värdefull 
arbetslivserfarenhet genom kurserna 
LIA 1 och LIA 2. Utbildningen 
genomförs i samarbete med IT-företag 
i regionen. 
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BRANSCHEN SÖKER FOLK MED RÄTT KOMPETENS
Under yrkeshögskoleutbildningen Java- och webb- 
utvecklare får du lära dig objektorienterad programmering 
med Java som språk och webbutveckling, med HTML, 
CSS, JavaScript och PHP. För att kunna utveckla mer 
avancerade system får du utbildning i databashantering 
och Java Enterprise. Inom webbprogrammeringen lär 
du dig använda så kallade webbtjänster (web services) 
och olika JavaScript-ramverk som till exempel Jquery, 
Angular och Node. Under din praktik lär du dig genom 
att arbeta med verkliga projekt samtidigt som du får 
värdefulla branschkontakter. 

Efterfrågan på webb- och systemutvecklare är stor. 
Exempel på yrkesroller som du kan jobba som efter
 utbildningen är programmerare, javautvecklare, webb- 
utvecklare och front- eller backend-utvecklare.
Kvalificerad kompetens inom IT är intressant inom alla 
branscher och det finns många vägar att gå efter några 
år i yrket. Med några års erfarenhet har du också goda 
möjligheter att starta eget.

SNABBFAKTA
  • EXAMEN Yrkeshögskoleexamen
  • UTBILDNINGSSTART Augusti 2019
  • BEHÖRIGHETSGIVANDE FÖRUTBILDNING
     Startdatum publiceras senare
  • LÄNGD 400 YH-poäng, 2 år
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • ANTAL PLATSER 20
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 24  veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
För YH-utbildningen Java- och webbutvecklare behöver 
du ingen tidigare erfarenhet av IT. Campus Mölndal 
erbjuder en behörighetsgivande förutbildning, BFU, 
som täcker de viktigaste delarna från de två gymnasie-
kurserna som krävs för att vara behörig till utbildningen. 
Förutbildningen berättigar till studielån och du som 
blir godkänd på BFU:n garanteras en plats på 
YH-utbildningen. 

Du som har godkända betyg i kurserna Programmering 
1 och Webbutveckling 1 behöver inte gå BFU-kursen.

Läs gärna mer om behörighetskrav på  
campusmolndal.se/yh

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)                        
   • Objektorienterad programmering, 50 p
   • Webbutveckling, 50 p
   • Datalogi, 20 p
   • Agil systemutveckling, 15 p
   • Databasutveckling, 25 p
   • Java Enterprise, 40 p
   • Webbutveckling inkl. ramverk, 30 p
   • Lärande i arbete 1, 60 p
   • Test och kvalitetssäkring, 20 p
   • Lärande i arbete 2, 60 p
   • Examensarbete, 30 p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 15/5. Läs mer och gör 
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh

JAVA- OCH WEBBUTVECKLARE

” Du är efterlängtad! Vi önskar vi kunde finna fler 
personer med denna efterfrågade brist-
kompetens. 

CHRISTER HOLGERSSON 
TECHNOGARDEN IT


