
VILL DU JOBBA MED .NET-UTVECKLING OCH 
BLI VIKTIG DEL AV ETT FÖRETAGS IT-FUNKTION?

.NET - OCH WEBBUTVECKLARE
400 YH-POÄNG / 2 ÅR

Bra IT-stöd är nödvändigt för varje bolag, 
stort som litet. Den som är kunnig inom 
systemutveckling har en kompetens som 
kommer fortsätta vara efterfrågad på 
arbetsmarknaden oavsett hur
konjunkturen svänger.

Som utvecklare bör du vara intresserad 
av problemlösning och ha tålamod att 
metodiskt utforska olika lösningar tills 
det fungerar som du tänkt.

Under YH-utbildningen arbetar du i 
Microsofts utvecklingsplattform .NET 
med programmeringsspråket C#. Du 
lär dig även webbutveckling, samt får en 
första värdefull arbetslivserfarenhet 
genom kurserna LIA 1 och LIA 2. 



CAMPUS MÖLNDAL 
Vägledningsexpedition 
Göteborgsvägen 97 
031 - 315 10 14 
yh.campus@molndal.se

UTBILDNING SOM GER DIG RÄTT KOMPETENS
Den här utbildningen ger dig en gedigen grund inom 
objektorienterad programmering med huvudspråket C#.
Det ger dig kompetensen att kunna arbeta som system-
utvecklare i Microsofts .NET-plattform efter din examen. I 
den här YH-utbildningen ingår även avancerad webb- 
utveckling med HTML, JavaScript, PHP och CSS.

I YH-utbildningen .NET- och webbutvecklare får du lära 
dig att arbeta i den agila projektmetoden scrum, som 
är standard i de flesta IT-företag. Under utbildningen 
kommer du att få lära dig versionshantering, att 
utveckla system med god kodstandard och struktur 
samt att tillämpa så kallad testdriven utveckling (TDD), 
arbetssätt som efterfrågas av branschen.

Efterfrågan på systemutvecklare inom .NET är stor.
IT-företagen har svårt att rekrytera personer som är 
duktiga på C#, ett av världens tre största programme-
ringsspråk. Exempel på yrkesroller som utbildningen 
leder till är systemutvecklare, .NET-utvecklare, 
webbutvecklare och front- eller backendutvecklare.

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 .NET- 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 i C#, 50 p
   • Webbutveckling, 50 p
   • Datalogi, 20 p
   • Agil systemutveckling, 15 p
   • Databasutveckling, 25 p
   • Systemutveckling i .NET, 40 p
   • Webbutveckling inriktning 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

.NET- OCH WEBBUTVECKLARE

” .NET är en av de ledande plattformarna i världen 
och det är stor brist på personer med den här 
kompetensen.

EVA GUNNARSSON, 
BUSINESS AREA MANAGER, EVRY


