
Mjukvaruutvecklare
2 år, 400 YH-poäng, Linköping

Som mjukvaruutvecklare, eller programmerare, skapar du kod som får 
ett dataprogram att fungera. Jobbet kräver en stor portion kreativitet 
och förmåga att hitta lösningar på komplexa problem. 
Mjukvaruutvecklare kan få jobb inom olika branscher, exempelvis 
inom teknikbolag, hälsosektorn, bilindustrin, app- och 
spelutvecklingsbranschen med flera.

Bristen på duktiga mjukvaruutvecklare är mycket stor och beräknas öka 
en lång tid framöver. I våra nyrenoverade, moderna lokaler i Tannefors 
utbildar vi blivande mjukvaruutvecklare för arbetslivet. Vi erbjuder 
ändamålsenliga datorer, har eget tekniklabb, 3d-printer, VR-utrustning 
och duktiga utbildare med lång erfarenhet från branschen. 

Vi lovar inte någon lätt resa fram till ett arbete som mjukvaruutvecklare, 
men var säker på att du får en relevant utbildning, i nära samarbete 
med branschen. 

Ta gärna kontakt med oss om du är nyfiken på mer info.

Start: September 2020
Sista ansökan: 15 maj 2020
Ansök via: www.osyh.se

Behörighet: 
Utöver grundläggande behörighet för 
yrkeshögskola ska du ha lägst betyget 
E/3/G i följande kurser eller
motsvarande kunskaper:
• Matematik 2
• Minst en kurs i programmering eller 
motsvarande kunskaper, alternativt 
Matematik 3

Om du saknar betyg och intyg som 
gör dig behörig kan du ansöka via 
fri prövning. Då tar vi hänsyn till din 
reella kompetens

KONTAKT
Magnus Mölk
0735-32 41 27
magnus@molk.com
www.molk.se

DRIFTTEKNIKER 
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och reg-
lerteknik, termodynamik, kemi och miljö för 
att säkra en bra och miljövänligare produk-
tion inom kraft-, värme- och energiteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverkningsme-
toder, konstruktion och design av plast- och 
kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förutsätt-
ningar för ett administrativt arbete inom vår-
den. Utbildningen är bred och har ett nära 
samarbete med landstinget i  Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA
Efterfrågan på undersköterskor med 
 specialistkompetenser kommer att öka!

PALLIATIV VÅRD (Linköping)
Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård 
för alla åldrar i samtliga vårdformer.

DEMENS (Motala/Mjölby)
Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om perso-
ner med demenssjukdomar samt kunska-
per inom kvalitetsutveckling i vården. 

Läs mer på www.osyh.se

VILKET YRKE 
VÄLJER DU?
Våra yrkeshögskoleutbildningar är skräddarsydda 

i nära samarbete med arbetslivet.

DRIFTTEKNIKER
Norrköping, 415 Yh-poäng
Få kunskaper i styr-, automations- och 
reglerteknik, termodynamik, kemi och miljö 
för att säkra en bra och miljövänligare 
produktion inom kraft-, värme- och ener-
giteknik.
 
COMPOSITETEKNIKER
Linköping, 300 Yh-poäng 
En hightechutbildning med spännande 
inslag som ger kunskaper i tillverknings-
metoder, konstruktion och design av plast- 
och kompositmaterial.

VÅRDADMINISTRATÖR
Söderköping, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger mycket goda förut-
sättningar för ett administrativt arbete 
inom vården. Utbildningen är bred och 
har ett nära samarbete med landstinget i 
Östergötland.

HOTEL MANAGEMENT
Söderköping, 400 Yh-poäng
Vill du vara en del av den växande hotell- 
och konferensnäringen? Utbildningen ger 
dig kunskap som gör dig attraktiv för fram-
tida jobb inom branschen, där efterfrågan 
på utbildad personal är stor.

MÄTNINGSTEKNIKER
Motala, 400 Yh-poäng
Som mätningstekniker har du ett själv-
ständigt praktiskt arbete där du använder 
avancerade tekniska instrument och data-
program för t.ex. anläggningsmätning.

SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA 
AVANCERAD OMVÅRDNAD, 
PALLIATIV VÅRD
Linköping, Distans, Halvfart, 200 Yh-poäng
Utbildning för dig som är utbildad under-
sköterska och vill specialistutbilda dig mot 
avancerad omvårdnad och palliativ vård för 
alla åldrar i samtliga vårdformer.

UNDERSKÖTERSKA MED 
SPECIALISTKOMPETENS, DEMENS
Motala/Mjölby, Distans, Halvfart, 100 Yh-poäng
Denna utbildning gör dig specialiserad för 
arbete inom omsorg och vård om personer 
med demenssjukdomar samt kunskaper 
inom kvalitetsutveckling i vården. 

15 MAJ
Ansök senast

www.osyh.se

I SAMARBETE MED



PROJEKTMETODIK OCH GRUPPARBETE 10 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som 
en grund för fortsatt utveckling av kompetensen att arbete i 
team med projekt i kommande kurser. Målet är att den stude-
rande skall ha kännedom om modeller för gruppdynamik och 
metoder för projektarbete. Kursen innehåller projektbaserade 
och agila arbetssätt, organisation av arbetet inom ett utveck-
lingsteam.

INTRODUKTION TILL DATORTEKNIK OCH PROGRAMMERING 
25 YH-POÄNG 
Målet är att de studerande skall ha kunskaper och verktyg 
för att kunna tillgodogöra sig innehållet i kommande kurser. 
Vid avslutad kurs ska de studerande kunna installera och 
konfigurera en utvecklingsmiljö samt kunna organisera sitt 
utvecklingsarbete på ett systematiskt sätt med exempelvis 
versionshanteringsprogram och dokumentation.

PROGRAMMERING OCH SKRIPTUTVECKLING MED PYTHON/
JAVASCRIPT 45 YH-POÄNG 
Målet är att de studerande skall kunna skapa imperativa 
program med funktioner. Under kursen tas grundläggande 
datalogiska begrepp och arbetsmetoder upp i syfte att de 
studerande ska kunna lösa vanliga programmeringsproblem 
med dessa. De studerande får färdigheter i att gå från en 
problembeskrivning till ett körbart program. 

DATALOGISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNING
20 YH-POÄNG
Kursen syftar till att fördjupa och utvidga kunskaperna inom 
datalogiskt tänkande, problemlösning och implementering av 
programkod. Datalogiska begrepp som dekomposition, möns-
ter, abstraktion och algoritmdesign tas upp. De studerande 
övar färdigheter i att implementera dessa för att lösa olika 
typer av programmeringsproblem.

AGILT PROJEKT 1 10 YH-POÄNG
Kursen ger kunskaper om hur utvecklingsarbete organiseras 
med ett agilt arbetssätt och metoder. De studerande ska 
utveckla färdigheter i att använda kravspecifikationer för att 
analysera funktionskrav för datorprogram.

AGILT PROJEKT 2 20 YH-POÄNG
Målet är att den studerande skall ha kompetens att strukture-
ra och leda ett mindre utvecklingsprojekt. Kursen behandlar 
identifikation av funktionskrav och omsättande av dessa i en 
kravspecifikation, analys av kravspecifikationer och översätt-
ning av dessa till konkreta lösningar i form av programkod.

DATABASER 10 YH-POÄNG 
Målet med kursen är att den studerande skall kunna imple-
mentera databaser för datalagring. Kursen ger kunskaper om 
begrepp och principer samt funktioner hos databaser. Olika 
typer av databaser behandlas samt deras för- och nackdelar 
i olika situationer. Uppbyggnad, struktur och syntax hos SQL 
språket.

DATASTRUKTURER OCH ALGORITMER 20 YH-POÄNG
Målet med kursen är att de studerande skall kunna använda 
algoritmer och datastrukturer för att lösa programmerings-
problem. Kursen behandlar datastrukturer som listor, träd, 
köer och vektorer samt olika algoritmer. Den studerande ska 
utveckla färdigheter i att analysera kravspecifikationer och 
sammansatta programmeringsproblem samt planera och 
framställa lösningar till dessa med hjälp av datastrukturer och
algoritmer.

EXAMENSARBETE 30 YH-POÄNG
Kursen syftar till att utveckla kompetensen att verka som 
mjukvaruutvecklare genom att tillämpa tidigare förvärvade 
kunskaper och färdigheter. I arbetet ingår att utveckla krav-
specifikationer, föreslå lösningar, implementera programkod 
och utvärdera denna ur olika aspekter.

GUI-DESIGN OCH– IMPLEMENTERING 20 YH-POÄNG
Syftet med kurser är att skapa förståelse för hur effektiva gra-
fiska gränssnitt kan konstrueras. Målet är att den studerande 
skall kunna bygga och utvärdera grafiska gränssnitt. Kursen 
behandlar principer för användargränssnitt, användbarhet 
och interaktionsdesign.

LIA 1 30 YH-POÄNG
Målet är att de studerande skall tillämpa kunskaper och 
färdigheter i en arbetsplatskontext. Kursen ska ge kunskaper 
om yrkesrollen och den studerande ska kunna beskriva hur 
arbetet organiseras på en arbetsplats samt förekommande 
verktyg, plattformar och arbetsmetoder.

LIA 2 70 YH-POÄNG
Målet är att den studerande självständigt skall kunna genom-
föra vanligt förekommande arbetsmoment.
Kursen behandlar självständigt arbete med aktuella verk-
tyg och plattformar på en arbetsplats. Den studerande ska 
utveckla sina färdigheter i programutvecklingsarbete från 
analys av kravspecifikationer och tilldelade arbetsuppgifter till 
presentation och kommunikation av lösningar.

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING C# 50 YH-POÄNG 
Syftet med kursen är att introducera objektorienterad pro-
grammering. Målet med kursen är att den studerande skall 
kunna skapa enklare objektorienterade program. Kursen ger 
kunskaper om centrala begrepp och principer för objektorien-
terad programmering.

OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING 2 40 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i objekto-
rienterad programmering. Målet är att den studerande skall 
kunna skapa avancerade objektorienterade program. Kursen 
tar upp avancerade objektorienterade begrepp såsom arv 
och polymorfism. Den ger färdigheter i att skapa mer avan-
cerade objektorienterade program där de studerande ska 
kunna lösa mer sammansatta och komplexa programme-
ringsproblem.
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