WEBBUTVECKLARE.NET
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
2 ÅR
400 Yh-p

Webbarkitektur och säkerhet
Objektorienterad programmering med C#
Webbutveckling i moderna ramverk
Klientprogrammering
Affärsmannaskap för IT-branschen
Molnbaserad arkitektur
Projektarbeten på företag
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SOM WEBBUTVECKLARE

inom .NET använder du den
senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska
webbsystem. Du får lära dig att arbeta projektinriktat med fokus
på ett kundorienterat affärstänkande där kvalitet och säkerhet är
avgörande faktorer.
Branschen behöver dig och efter utbildningen kan du bland
annat arbeta som webbutvecklare, systemutvecklare eller projektledare inom IT. Din yrkesroll kan innehålla uppgifter som att
designa och utveckla säkra skalbara webbtjänster som hämtar
data från olika källor, att skapa webbapplikationer med C# och
koppla data från SQL-server till applikationer samt att förbättra
användargränssnittet på webbplatser med HTML5, CSS3 och
JavaScript.

I utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du arbetar med testdriven
utveckling av webblösningar och webbapplikationer.
Du får också lära dig databasteknik, javascript med moderna
ramverktyg och att utveckla avancerade webbsystem med t ex
MVC Frameworks.
Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i branschen tagit
fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov. Studierna genomförs på Campus Värnamo.
Under programmet läser du tre företagsförlagda kurser, LIA där
du får omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling ute på
företag. Det innebär en möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk samt en god insikt i ditt framtida arbete.

KURSER
inom Webbutvecklare
* 5 Yh-p motsvarar en vecka

ÅR 1

ÅR 2

Webbarkitektur och säkerhet

30 Yh-p

Agil systemutveckling

10 Yh-p

Plattformsoberoende webbutveckling

30 Yh-p

Avancerad webbutveckling

50 Yh-p

Projektarbete för webbutveckling

20 Yh-p

LIA 2 – koppling till avancerad webbutveckling

40 Yh-p

Avancerad objektorienterad programmering och design 1

20 Yh-p

Molnbaserad arkitektur

20 Yh-p

Avancerad objektorienterad programmering och design 2

10 Yh-p

Affärsmannaskap för IT-branschen

20 Yh-p

LIA 1 – koppling till plattformsoberoende
webbutveckling och C#

20 Yh-p

LIA 3 – koppling till utveckling av mjukvarusystem
för webben

40 Yh-p

Databasteknik

20 Yh-p

Examensarbete

20 Yh-p

Modulär klientprogrammering

50 Yh-p

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Grundläggande behörighet
Matematik 2, Programmering 1, samt Svenska 1
eller motsvarande kunskaper. *
* Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en
individuell bedömning av dina meriter, se vår hemsida för mer info.

Anmälan som öppnar i mars 2015 sker via Campus Värnamos
hemsida, under förutsättning att Yh-myndigheten
beviljar utbildningen i januari.
UTBILDNINGSTAKT OCH FORM
Utbildningen är på helfart.
Campusförlagd samt företagsförlagda LIA-kurser.

UTBILDNINGSSTART OCH ORT
Augusti 2015 i Värnamo.
EXAMEN
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare.NET
KONTAKTPERSON
Campus Värnamo
Niclas Stensson
0370-37 79 24
niclas.v.stensson@varnamo.se
Tekniska Högskolan i Jönköping
Examinator
Torbjörn Matsson
036-10 15 43

CAMPUS VÄRNAMO – nära, professionellt, konkret
VI TROR PÅ EN KORT VÄG från utbildning till jobb. Därför är våra
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ofta 2 år. Vi varvar
teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120
partnerföretag. Dessutom är utbildningarna framtagna på
efterfrågan av näringslivet. Det innebär att våra studenter blir
väl mottagna på arbetsmarknaden.

På Campus Värnamo försvinner ingen i mängden. Det är nära
mellan studenter och personal. Vi satsar dessutom extra på den
individuella utvecklingen genom en studentcoach. Våra lokaler
i Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen – ligger ett
stenkast från centrum. Detta i kombination med bra kommunikationer och gott om studentbostäder, ger förutsättningar för
ett bekvämt studentliv.

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 45
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

