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GYMNASIEINGENJÖREN
UDDEVALLA

Ser du din  
framtid inom IT?  

Sök till Gym-
nasieingenjören i  

Uddevalla

Information
Gymnasieingenjören i Uddevalla är en eftergymnasial utbildning för dig 
som vill arbeta inom nätverksteknik eller programmering.

Utbildningens innehåll

Under det fjärde året varvar du teori och praktik.  
Minst 10 veckor av studierna är du ute på en arbetsplats. vilket innebär 
att du tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet.

Arbetsliv

Idag är samhället mer beroende än någonsin av internetbaserade tjänster 
och datakommunikation. Det finns därför ett stort behov av gymnasiein-
genjörer med kompetens inom nätverkss- och medieteknik.  
Efter utbildningen har du en efterfrågad kompetens och är väl förberedd 
för olika typer av arbetsuppgifter inom IT-sektorn.

Flera av IT-företagen i regionen är kopplat till programmet för att säker-
ställa att utbildningen är relevant vilket betyder att dina kurser är anpas-
sade efter näringslivets behov.  
Du får helt enkelt kunskaper och kompetens som omgående behövs på 
arbetsmarknaden.

Vem kan söka det fjärde året?    

Du är behörig att söka till det fjärde året hos oss om du har tagit stu-
denten med godkänd examen från teknikprogrammet eller en annan 
likvärdig utbildning. och har läst de kompletterande behörighetskurser 
som du kan läsa om under profilerna i broschyren.    
 
Du kan ha gjort studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studi-
erna till det fjärde året påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år.



IT Mjukvarudesign
Profilen Mjukvarudesign är nationell och har tagits fram tillsammans 
med Teknikföretagen, profilen inriktar sig på Webbutveckling. 
 
Kompletterande behörighetskurser: 
    Programmering1samt Webutveckling1
 
I profilen ingår följande kurser:
    Gymnasieingenjören i praktiken, 200p
    Teknik specialisering, 100p
    Examensarbete, 100p
    Mjukvarudesign, 100p
    Gränssnittsdesign, 100p
    Webbutveckling 2 och 3, 200p
    Webbserverprogrammering 2, 100p 

IT Nätverksteknik
Profilen Nätverksteknik är nationell och har tagits fram tillsammans 
med Teknikföretagen, profilen inriktar sig på Nätverk och Servrar. 
 
Kompletterande behörighetskurser: 
    Programmering1 samt Dator och -nätverksteknik.

I profilen ingår följande kurser:
    Gymnasieingenjören i praktiken, 200p
    Teknik specialisering, 100p
    Examensarbete, 100p
    Datakommunikation och informationssäkerhet, 200p
    Informationsteknisk arkitektur, 100p
    Nätverks- och kommunikationstjänster, 100p
    Nätverksadministration, 100p

Gymnasieingenjören
En ingenjör är utbildad för att lösa problem. Vad en gymnasiein-
genjör jobbar med kan skilja sig åt mellan de olika branscherna 
och utvecklas över tid, men några av de jobb som kan vara 
aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller 
arbetsledare.

I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande,  APL vilket inne-
bär att du har praktikperioder på ett eller flera företag. Totalt 
10 veckors praktik.
Du kan söka utbildningarna oavsett vilken inriktning du har gått 
på Teknikprogrammet och läst de kompletterande behörighets 
kurserna vilka du hittar under profilerna till höger.
Uddevalla gymnasieskola erbjuder 15 platser per profil.
 
Har man redan i gymnasiet läst någon av kurserna som ingår så 
ersätts de med andra kurser.   

 
 ELEVKOMMENTARER

TE4 är en praktisk 
utbildning med bland 
annat 10 veckors prak-
tik. Du välja att plugga 
vidare eller börja 
jobba efteråt.

Det jag värdesätter 
mest är att vi hela 
tiden driver projekt 
från början till slut. För 
det är ju så man job-
bar i verkligheten. 

På gymnasiet lärde 
man sig grunderna - 
inte hur det fungerar 
på riktigt. På TE4 får vi 
lära oss hur man job-
bar ute på företagen. 


