Webbutvecklare inom .NET
– Skapa professionella appar och interaktiva webbsidor!
Webben är viktig kanal för att nå
kunder. Efterfrågan på kompetens
inom applikationsutveckling med
webbteknik har ökat nu när allt fler
företag börjat med e-handel och
”appar”.
Då är det avgörande att kunna skapa genomtänkta
lösningar, vilket kräver mer satsning på utveckling.
.NET är den webbteknik som många ser som optimal.
I den här utbildningen får du lära dig skapa avancerade interaktiva webbsidor och applikationer på ett
professionellt sätt. Du får även designa databaser
och plattformsoberoende multimedia-applikationer
för publicering på webben.
Dessutom får du en helhetssyn på programvaruutveckling så att du kan delta i samtliga faser i
programutvecklingsprocessen.

Vem är du som söker denna
utbildning?
Du gillar utmaningar och problemlösning! Är du
dessutom intresserad av kommunikation med
användare är det ett extra plus. Att du vill vara med
i utvecklingen av framtidens lösningar är självklart
om du söker denna utbildning.

EFTER EXAMEN:
Efter utbildningen kan du bland annat arbeta
som webbutvecklare, systemutvecklare,
programmerare, applikationsprogrammerare,
applikationsutvecklare eller projektledare inom IT.

”Lärarna och undervisningen är bra. Det känns
verkligen som skolan gör allt för att vi ska trivas
och få så bra undervisning som möjligt. Vi
studerande får vara med och driva utbildningen.
Det bästa är att vi har så bra gemenskap i klassen
och utbyte mellan oss studerande. Vi sitter
tillsammans och hjälper varandra.”
Hanna Floengård och Amanda Krause
STUDERANDE webbutvecklare inom .net

Kurs
Metodik och Algoritmkunskap

15

Analys och design

10

C#

40

.NET Framework

45

Databaser

30

Entity Framework

20

MVC

20

Webbapplikationsprojekt

15

HTML5

20

.NET-utveckling och Projekthantering, LIA1*

55

Distribuerade system med WCF

20

TDD

15

Client-side programmering

15

Examensarbete

20

Utveckling av mjukvarusystem, LIA2*

60

*LIA = Lärande i arbete
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VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

Till utbildningen finns en ledningsgrupp med
näringslivsrepresentanter från branschen.
De ser till att utbildningen håller hög kvalitet
och att utbildningens innehåll överensstämmer
med de behov och krav som arbetslivet ställer.
Ledningsgrupp:
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»
»
»
»
»
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Avensia AB
Blinka Blå AB
EC Konsult AB  
Tahoe Solutions AB
Edument AB  
Sogeti Sverige AB
Sigma IT&Mgmt Sweden AB

FAKTA OM UTBILDNINGEN:

Utbildningsort:
Helsingborg
Utbildningens längd:
400 YH-poäng (2 år) varav 23 veckor är
Lärande i arbete (LIA) och 4 veckor examensarbete.
Utbildningsstart:
December 2015
Utbildningsform och studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som vänder sig till
dig som snabbt vill ut i arbetslivet eller som vill
byta karriär mitt i livet. Möjligheten till arbete
är mycket stor eftersom en YH-utbildning bara
får drivas så länge arbetsmarknaden har en
stark uttalad efterfrågan och behov av den
kompetens som ges i utbildningen. Utbildningen
är studiemedelsberättigad från CSN.
Behörighet:

”Med denna utbildning har du goda förutsättningar att direkt börja arbeta i projekt inom
webbutveckling. Näringslivets engagemang
och delaktighet i utbildningen ger ett aktuellt
innehåll som täcker de tekniker och verktyg
som är av intresse både idag och i framtiden.”
Christian Tellström,
Teknisk säljare och lösningsarkitekt, Avensia
Ledningsgruppsmedlem

För att söka utbildningen krävs att du har
grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyg E (Godkänd) i följande
kurser:
• Svenska 1 (Svenska A)
• Engelska 5 (Engelska A)
• Matematik 2 (Matematik B)
• Programmering 1 (Programmering A)
eller motsvarande.
Saknar du behörighet?
Vi erbjuder preparandkurser inom Programmering 1 och Matematik 2 som ger dig chansen
att få den särskilda behörigheten som krävs.
Anmäl dig via vårt antagningssystem yhnet.se.

