Regionens
starkaste
IT-aktörer
är knutna till
programmet.
Vem kan söka det fjärde året?
Du är behörig att söka det fjärde året om du har tagit
studenten med godkända betyg från teknikprogrammet
eller en annan likvärdig utbildning. Du kan ha gjort studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till
det fjärde året påbörjas senast det kalenderår som du fyller
22 år. Ansökan är öppen till och med den 15:e maj, du har
sedan fram till den 18:e juni att komplettera din ansökan.
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Ett programråd bestående
av flera av de största IT-före
tageni regionen är kopplat till
programmet för att säkerställa
att utbildningen är relevant.
Det betyder att dina kurser
är a
 npassande efter närings
livets behov. Du får helt enkelt
kunskaper och kompetens som
omgående behövs på arbetsmarknaden.

T4 - Fjärde året på
et
Teknikprogramm

Bli gymnasieingenjör!
Goda jobbchanser efter
bara ett år - ansök nu.

Vill du gå en utbildning som ger dig goda jobbchanser redan efter ett år?
Vill du studera i en modern och arbetslik miljö?
Vill du arbeta som ingenjör med inriktning informations- och medieteknik?
Detta är några av många argument för att läsa det fjärde
året på Teknikprogrammet med inriktning informationsoch medieteknik på Teknikum i Växjö. Fler fördelar är att
regionens starkaste IT-aktörer är knutna till utbildningen,
och att det finns en stor efterfrågan på gymnasieingenjörer
i hela landet. Utbildningen ger dig givetvis även ett försprång om du senare bestämmer dig för att läsa vidare på
högskola eller universitet.
Utbildningens innehåll
Under det fjärde året varvar du teori och praktik. Minst 10
veckor av studierna är du ute på en arbetsplats. Det innebär att du tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet.
Du kommer att läsa kurser som exempelvis: Gymnasieingenjören i praktiken, mjukvarudesign, datalagring,

teknisk specialisering, webbutveckling, webbserver
programmering och programmering. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete där du visar upp dina
kunskaper.
Arbetsliv efter programmet
Idag är samhället mer beroende än någonsin av internet
baserade tjänster och datakommunikation. Det finns därför
ett stort behov av gymnasieingenjörer med kompetens
inom informations- och medieteknik. Efter utbildningen
har du en efterfrågad kompetens och är väl förberedd för
olika typer av arbetsuppgifter inom IT-sektorn.

Välkommen med din ansökan! www.t4.nu

