225 YH-POÄNG – Trollhättan

MJUKVARUUTVECKLARE
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EL- OCH AUTONOMA FORDON

YRKESROLL
Fordonsindustrin står inför stora utmaningar. Behovet är mycket
stort på mjukvaruutvecklare för att hantera ökningen av elektriska
och autonoma fordon som kräver mer programvara för att säkerställa funktionalitet och säkerhet. Du kommer att vara en del av ett
paradigmskifte när det gäller transport av gods och människor.
Samarbetspartners:

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Trollhättan.
Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information,
vänd dig till CSN. Den studerande står själv för till exempel
kurslitteratur, resor och boende.
180417

INFO

om utbildningen

KURSER
Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive 10 yhp
Introduktion programmering automotive���������� 15 yhp
Programmering och utveckling av inbyggda system 80 yhp
Continuous Integration������������������������������������ 20 yhp
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Versionshanteringssystem och strategier ���������� 10 yhp
Kommunikationsprotokoll�������������������������������� 15 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 15 yhp
LIA, Praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling �� 50 yhp
Totalt

225 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på heltid, pågår under två terminer och
omfattar 225 yh-poäng. Efter avslutad utbildning erhåller du
en yrkeshögskoleexamen. För ytterligare information, läs mer
på vår hemsida ya.se.
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MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Som mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon jobbar du
mycket med elektronik och mjukvara och att programmera
samt utveckla inbyggda system. Efter avslutad utbildning
kommer du bland annat att på ett självständigt sätt kunna
kravställa, utveckla, analysera och felsöka fordonsprogramvaror. Du kommer att kunna arbeta med versionshanteringoch integrationssystem samt olika programvarubyggmiljöer.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Staten ska fram till år 2023 satsa en miljard på att få den
svenska industrin att utveckla fordon drivna på el och biogas. Företagen inom denna bransch har ett stort anställningsbehov av yrkesrollen och ser utbildningen som mycket

ANSÖKAN OCH KURSSTART

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig stora
chanser för att LIA-perioden kan leda till en anställning.

viktig för den digitaliserade fordonsindustrin.

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

