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FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 
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MÖJLIGHETER
Goda förutsättningar  

att få jobb.

FÖRKUNSKAPER
Läs mer om förkunskaper på 

ya.se

Som systemutvecklare mot plattformen .NET 
arbetar du med att skapa och utveckla 
moderna, stabila och säkra systemlösningar 
och applikationer med en av världens största 
ramverk för mjukvaruutveckling. Det är IT-bran-
schens mest innovativa och kreativa yrke. Det 
kan handla om utveckling och programmering 
av mjukvarukomponenter, databaser, moln-
tjänster, dynamiska webbapplikationer, allt från 
utvecklig av delsystem till stora övergripande 
system för till exempel industriproduktion. 
 
Det finns ett enormt sug efter arbetskraft med 
den här kompetensen vilket gör rollen som 
.NET-utvecklare mycket eftertraktad. Efter exa-
men hos oss finns därför fina karriärmöjligheter.



MER INFORMATION: 
YrkesAkademins Kundservice
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se/yrkeshogskola

DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINGENJÖR INFRASTRUKTUR

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det förekommer fysiska träf-
far som kan förläggas på andra orter än utbildningsor-
terna. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en 
yrkeshögskoleexamen.

Hur ser en arbetsdag ut?
I den här rollen arbetar du oftast i team där både 
individuella och gemensamma projekt ingår. En del av 
arbetet innebär också att ha nära kontakt med de som 
ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka 
problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat 
projekt kan vara en del av din vardag. Ansvarstagande 
och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är 
viktiga att ha.

LIA – Din genväg till ett jobb
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 den sista LIA-perioden kan leda 
till en anställning.

Ansökan och kursstart
Se mer information om ansökan och kursstart på vår 
hemsida: www.ya.se

Kurser

Agil systemytveckling ................................................25 yhp
Affärsmannaskap ......................................................15 yhp
Databasutveckling .....................................................30 yhp
Dynamiska webbapplikationer .................................50 yhp
Examensarbete ..........................................................20 yhp
Lärande i arbete - LIA1 .............................................50 yhp
Lärande i arvete - LIA 2 .............................................70 yhp
Molntjänster och publiceringsverktyg ......................15 yhp
Objekorienterad programmering med C# ..............40 yhp
Programmering med C#.NET ...................................40 yhp
Testdriven utveckling .................................................15 yhp
Windows applikationsutveckling ..............................30 yhp

Totalt: 400 YH-poäng


