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Ser du lösningarna istället för problem? Är du logisk och tycker 
om att programmera?
Mobiler, datorer och maskiner. När allt kopplas ihop 
behöver samhället dig som kan bygga upp fungerande 
systemlösningar.
Problemlösning och programmering är ofta kärnan i 
systemutvecklarens arbete.
Som systemutvecklare arbetar du tillsamman med andra att ta 
fram och utveckla data/IT-system eller delar av system.

boras.se/yh



Stor efterfrågan på systemutvecklare
Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom arbetslivet när den digitala närvaron blir allt 
viktigare. Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara 
beredd att lära nytt och tänka om. 
Utbildningen Systemutvecklare .NET är en fullstack utbildning ger dig en plattform från vilken du 
kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär. Backend C# 
.NET och SQL. Frontend JavaScript. html, css, React och Applikationsutveckling i React Native. 
Testning, Agilt arbete och DevOps ingår också. 
Vi lägger mycket tid på programmering i C# .NET så att du blir riktigt bra på det som bas för att 
snabbt kunna lära dig ytterligare språk.  
Våra lärare är själva utvecklare. Utbildningen är krävande bygger på att du avsätter minst 40 
timmars för studier per vecka.

Studieort
Utbildningen ges av Yrkeshögskolan i Borås centrala lokaler. 
Utbildningen kan inte läsas på distans. 

Behörighet till yrkeshögskola
För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande  
behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. 
Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola  
på www.yrkeshogskolan.se.

Krav på särskilda förkunskaper
Du måste ha lägst betyg E/G i Programmering 1 eller motsva-
rande kunskap som du kan ha fått via egen programme¬ring, 
annan utbildning eller tidigare jobb, så kallad reell kompetens. 
Prata gärna med utbildningsledaren inför din ansökan. Viktigt 
att du har kunskapen i programmering 1 aktuell eftersom 
utbildningen bygger på den kunskapen. 
Vil du testa om du har rätt nivå på kunskaper i programmering 
1 kan du göra det på utbildningens hemsida. 

Urvalsgrunder 
Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och 
ett särskilt prov. Alla behöriga sökande blir kallade till provet 
per e-post efter ansökan stängt i maj. Det särskilda provet 
genomförs från valfri plats så länge du har en dator med 
internetuppkoppling. Mer information finns på vår hemsida, 
www.boras.se/yh

Kurser som ingår i utbildningen
Ett poäng motsvarar en dags studier.

Kurser som ingår i utbildningen Kurspoäng

Agil utveckling 30

Applikationsutveckling 35

Databaser 35

Objektorienterad Programmering i C# .NET 40

Objektorienterad Programmering i C# .NET 
fördjupning

50

Webbutveckling 50

Examensarbete 20

Lärande i arbete 1 120

Lärande i arbete 2 20

Summa yrkeshögskolepoäng 400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under  
utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Ansök här

boras.se/yh

Vill du veta mer?
På hemsidan finns mer information om utbildningen, vår skola  
och hur du ansöker. Har du fler frågor är du alltid välkommen  
att kontakta utbildningsledaren.

Utbildningsledare

Henrik Koskela 
E-post: georg.koskela@boras.se 
Telefon: 0734-32 78 76 
Hemsida: boras.se/systemutvecklare


