
Samarbete mellan människa och robot 
driver en tillverkningsrevolution. Idag är 
automatiserade system en vardag inom 
branscher där det förut inte var tänkbart. Detta 
gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik 
utan också vård, omsorg och sociala funktioner 
kommer att automatiseras. Framtiden är redan 
här. Som robot och automationsprogrammerare 
har du övergripande kunskap om olika 
programmeringsspråk inom automation. Du 
konstruerar, diagnostiserar och åtgärdar 
felkoder, samt avgör vilken automationslösning 
som är bäst lämpad till en applikation.
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ROBOT OCH AUTOMATIONSPROGRAMMERARE

Utbildningens omfattning
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver 
vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt sex fysiska 
träffar, dessa kan förläggas på andra orter än 
utbildningsorterna. Utbildningen är CSN-berättigad och 
leder till en yrkeshögskoleexamen.

Jobbmöjligheter
Bristen på denna kompetens stoppar idag företagens 
utveckling och övergången till en mer automatiserad 
produktion. Detta öppnar upp för en mycket gynnsam 
arbetsmarknad med stora möjligheter till karriär opåver-
kad av konjunkturlägen.

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

Automationsprogrammering grund ....................  60 poäng
Industriell IT  .........................................................  55 poäng
Robotteknik ..........................................................  40 poäng
Motorstyrning och robotceller ............................  45 poäng
Examensarbete, Tillämpad automation .............  30 poäng
LIA Tillämpad robot och automationsteknik  ......70 poäng

Totalt: 300 yhp




