240 YH-POÄNG – Trollhättan

SOFTWARE TESTER

STOR EFTERFRÅGAN
I takt med att programvarusystemen blir alltmer komplexa
och den snabba teknikutvecklingen har efterfrågan på yrkesrollen ökat kraftigt. Arbetsmarknadsbehovet är mycket stort
och ökar starkt hela tiden.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Utbildningen berättigar till studiemedel. För mer information,
vänd dig till CSN. Den studerande står själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.

190228

INFO

om utbildningen

KURSER
Introduktion till test, test- kategorier och roller������ 10 yhp
Quality insourance ���������������������������������������� 10 yhp
Programmering i testmetodik och
continuous intergration�������������������������������������� 50 yhp
Kommunikationsprotokoll���������������������������������������� 15 yhp
Testverktyg och hårdvaruplattformar för test������������ 30 yhp
Testledning���������������������������������������������������� 10 yhp
Projektmodeller ����������������������������������������� 10 yhp
Problemlösning och felsökning������������������������ 20 yhp
Kravhandling, dokumentation och
resultathantering�������������������������������������������� 15 yhp
LIA Tillämpad test inbyggda system������������������ 60 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 10 yhp
Totalt

240 yhp

GODA MÖJLIGHETER TILL JOBB
Digitalisering och inbyggda system finns snart inom alla
områden, autonoma fordon är ett exempel på ett område
där tekniken utvecklas med svindlande hastighet. I takt med
att programvarusystemen blir alltmer komplexa och den
snabba teknikutvecklingen har efterfrågan på yrkesrollen
ökat kraftigt. Arbetsmarknadsbehovet är mycket stort och
ökar starkt hela tiden.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Som software tester arbetar du med den senaste tekniken.
Du analyserar, implementerar och utför test, samt utför
felsökning för att lösa problem. Du arbetar med olika testmetoder, arbetar med continuous integration och delivery
inom den senaste tekniska utvecklingen.

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

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 023-584 00 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

