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T4

ett fjärde år på teknikprogrammet med profilering
Informationsteknik - Mjukvarudesign

Vill du bli gymnasieingenjör kan du söka det fjärde året på
Teknikprogrammet (T4) vid Erik Dahlbergsgymnasiet. Efter
det fjärde året kan du ta klivet ut i arbetslivet som
gymnasieingenjör.
T4 är en ettårig utbildning som på ED har profileringen
Informationsteknik med utgången Mjukvarudesign.
Inom utbildningen Informationsteknik – Mjukvarudesign ligger tonvikten
av kurserna inom IT-utveckling. Den här profilen ska möta arbetslivets
behov av gymnasieingenjörer med kunskap inom IT-sektorn. Tanken är att
du ska få kunskaper för att kunna jobba inom yrken som hanterar
mjukvaru- eller systemutveckling alternativt IT-administration, exempelvis
som webb- och apputvecklare, programmerare eller IT-konsult.
Studier på Erik Dahlbergsgymnasiet varvas med arbete på en praktikplats,
då det på T4 ingår minst 10 veckors praktik. ED samarbetar med en del av
regionens IT-företag, vars representanter också är med och formar
utbildningens innehåll för att passa in det mot nuvarande behov på
arbetsmarknaden.
Det finns 16 platser på T4 på Erik Dahlbergsgymnasiet inför läsåret 15-16.
Under utbildningstiden kan du vara berättigad till studiehjälp eller
studiemedel från CSN beroende på hur gammal du är (se mer på csn.se).

Lär dig om IT-utveckling i olika miljöer.

Kurser som ingår i Informationsteknik - Mjukvarudesign
Inom T4 på ED ryms kurser om 900 poäng. Kurser som ingår är
Gymnasieingenjören i praktiken, Datalagring, Mjukvarudesign, Gränssnitt
3D, Programmering 2, Webbserverprogrammering 2, Webbutveckling 3
samt ett examensarbete. Du kan läsa om kurserna i sin helhet på
www.skolverket.se.

Behörighetskrav och ansökan
Du kan söka till T4 fram till det år du fyller 22. Du är behörig till T4 om du
har en gymnasieexamen som innehåller kurserna Teknik 1, Matematik 3c,
Fysik 1a, Kemi 1, Engelska 6 och Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Du
behöver dessutom betyg i Programmering 1 och Webbutveckling 1 samt
någon av kurserna Webbserverprogrammering 1 och/eller Webbutveckling
2. I övrigt tillämpas betygskonkurrens om antalet sökande överstiger
platsantalet.
Välkommen med din ansökan senast 30 april!
Ansökan görs via webbformulär på www.edgymnasiet.se under TE. Om du
söker till T4 då du fortfarande går i trean, så måste du komplettera din
ansökan med en kopia på dina gymnasiebetyg senast 21 juni.

På T4 gör du minst 10 veckors praktik.

