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”Appindustrin fortsätter växa starkt. Enligt EU
behövs det ytterligare fem miljoner apputvecklare
när avancerade appar blir människors vanligaste
digitala verktyg för resor, inköp, utbildning, sport,
nyheter, arbete, media, spel och underhållning.”
I vår utbildning Programmerare iPhone och Android lär
du dig effektiva sätt på flera nivåer att ta fram appar,
från React Native och Apples nya programspråk Swift
till Java för Android.
Du får även en insikt i nya möjligheter med Apple
Watch, AppleTV, Android Wear, lösningar för hälsa och
sjukvård, Internet of Things, HomeKit och många kommande tjänster och möjligheter.
Utbildningen är tuff med intensiva studier men den som
anstränger sig får sin belöning i attraktiva jobb i spännande branscher.
• Lär dig många sätt producera appar effektivt och lönsamt för iPhone och Android, inklusive React Native,
Swift och Java.
• Få insikt i nya API:er som WatchKit, HealthKit, HomeKit
samt Android Wear och AppleTV/TVML
• Arbetsplatsförlagd utbildning på 10 veckor ingår.

Yrkesroller:
Programmerare mobila applikationer
Utvecklare (React, Swift, Java)
Upphandlare mobila applikationer
Produktionsledare mobila applikationer
Test- och kvalitetssäkrare
Affärsutvecklare mobila applikationer
Utbildningsplan:
Programmering iOS, 65p, 13v
Programmering Android, 65p, 13v
Sakernas internet, 10p, 2v
Lärande i Arbete, 50p, 10v
Examensarbete, 10p, 2v
Förkunskapskrav:
Gymnasieexamen med lägst betyg E i
Engelska 5, Matematik 2 a/b/c samt
Programmering 1 - eller motsvarande.

• Bygg upp ett stort kontaktnät inom mobilbranschen.
• Starta eget under studietiden med stöd.
En utbildning för den som vill kunna och inte bara veta.
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LEARN OR DIE

FAKTA OCH ANSÖKAN
Gör en snabb intresseanmälan:
□ Hej, maila mig information, länkar till webbansökan samt påminn när det är dags!
Namn: __________________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________

Email: ______________________________

Eller en komplett ansökan:
Hej, jag vill ansöka om en plats på:
□ Programmerare iPhone och Android, 200 YH-poäng, 1 år, start 2017.08.28
□ Mobil Handel (Distans), 315 YH-poäng, 1,5 år, start 2017.08.29
□ Content Producer, 305 YH-poäng, 1.5 år, start 2017.08.28

Namn: __________________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________
Adress: _________________________________________________________________
Postadress: ______________________________________________________________
Mobilnummer: _____________________
□ Jag bifogar mina betyg

Email: ______________________________
□ Jag skickar mina betyg till info@my.se

Behörighet till Yrkeshögskolan har den som 1) avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2) har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3) är bosatt i Danmark, Finland eller
Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4) genom Svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildnngen.
Särskilda förkunskapser: Lägst betyget E i Engelska 5 eller motsvarande, lägst betyg E i Matematik 2 a/b/c eller motsvarande samt lägst betyg E i Programmering 1 eller motsvarande.
Reell kompetens: Saknar du dokumenterad kunskap, kan validering ske för att visa att du har de kunskaper du behöver
för att tillgodogöra dig utbildningen. Skolan erbjuder även en preparandutbildning som visar om du har möjlighet
tillgodogöra dig utbildningen även om du saknar betyg i Programmering 1. Kontakta skolan för mer information.
Urvalsgrunder: För att kunna göra ett rättvist urval, kallas alla sökande till ett särskilt prov i logik och problemlösning
samt affärsmannaskap. Detta prov kommer hållas tisdagen den 30 maj samt torsdagen den 1 juni. Resultaten av detta
prov kommer avgöra vem som antas till utbildningen.
Sista ansökningsdag: Söndagen den 28 maj. Antagningsbesked skickas ut måndagen den 19 juni.

