
Internet of Things
med Python och C++
75 YH-poäng
Linköping, halvfart distans 30 veckor

Den här utbildningen är för dig som brinner för 
att programmera framtidens tekniska lösningar 
i form av inbyggda system. Det handlar om små 
datorer som snart finns i alla prylar i vardagen, i 
TV:n, bilen och i kylskåpet.

Utbildningens upplägg som distansutbildning med regelbundna träffar är 
skräddarsytt för att passa dig som redan har arbete, föredrar friheten med 
distansutbildning och/eller av andra anledningar inte har möjlighet att studera 
heltid på plats. Alla studerande får låna ett utbildningskit med elektronik och 
hårdvara som krävs för att genomföra utbildningen.

ELEKTRONIK OCH HÅRDVARA, 20 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge kunskap om datorteknik och elektronik med rele-
vans för inbyggda system samt att introducera grundläggande arbetsmoment 
i utvecklingsarbetet mot inbyggda system. Kursen ger kompetens att använda 
elektronik till inbyggda system.
 
PROGRAMMERING AV ARM MED PYTHON, 15 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa 
scriptprogram för inbyggda system. Kursen ger kompetens att lösa program-
meringsproblem med hjälp av script, att hitta och tolka relevant information, 
samt att använda enklare inbyggda system med ARM-processorer. 
 
PROGRAMMERING AV MICROCONTROLLERS MED C/C++, 40 YH-POÄNG
Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa 
program för inbyggda system. Kursen ger kompetens att skapa program för 
inbyggda system. 

Start: 15 februari 2021
Sista ansökningsdag: 10 januari 2021
Ansök via:
www.osyh.se/korta-utbildningar

Utöver grundläggande 
behörighet för yrkeshögskola
ska du ha lägst betyget E/3/G 
i kurserna:
Programmering 1 och
programmering 2 eller
kunskaper som kan bedömas
som motsvarande.

KONTAKT
Magnus Mölk
magnus@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. 
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