
IT-PROJEKTLEDARE

VERKAR UTVECKLINGSPROJEKT INOM IT SPÄNNANDE?

260 YH-POÄNG

Utbilda dig till IT-projektledare och bli 
eftertraktad på arbetsmarknaden. 

På yrkeshögskoleutbildningen förbereds 
du inför din blivande arbetsroll som IT-
projektledare med att ta fram kundan-
passade systemlösningar inom IT tillsam-
mans med din kund och ditt team. 

Som IT-projektledare ansvarar du för 
att driva förstudier och projekt enligt re-
levant projektmodell och kvalitetskrav.  

Efter utbildningen kommer du att kunna  
arbeta med resurs- och tidplanering, 
kostnadsuppföljning och rapportering.

Att arbeta som IT-projektledare passar dig 
som är drivande, flexibel och självgående. 
Du är redo att ta ansvar och trivs i en roll 
som kräver god samarbetsförmåga och 
problemlösningsförmåga.
Efter yrkeshögskoleutbildningen kan du 
arbeta som t. ex. IT-projektledare  eller Agil 
projektledare.



CAMPUS MÖLNDAL 
Vägledningsexpedition 
Göteborgsvägen 97 
031 - 315 10 14 
yh.campus@molndal.se

INNEHÅLL I UTBILDNINGEN

Under yrkeshögskoleutbildningen får du bland annat 
kunskap om projektledning och projektmetodik, samt 
styrning och administration av IT-projekt. Du lär dig 
om agila metoder och processer, ansvar för leveranser 
och aktiviteter samt om att agera teknisk rådgivare i 
olika IT-projekt. 

För att säkerställa genomförandet av projekten mot 
uppsatta behov, krav, mål och budgetramar fördjupar 
du dina kunskaper om affärsmannaskap och kund- 
förståelse. Du får också kunskap inom hantering och 
administration av branschspecifika projekt- och  
projektledningsverktyg. Under YH-utbildningen lär du 
dig dessutom att tillämpa grupputvecklingsmodeller   
som FIRO och Wheelan.

Yrkeshögskoleutbildningen genomförs i nära 
samarbete med företag inom Västra Götalandsregionen. 
En stor del av utbildningen (16 veckor) genomförs på 
företag.

SNABBFAKTA

   • START Januari 2019 
   • LÄNGD 260 YH-poäng, ca 1 år 
   • STUDIETAKT Heltid, dagtid 
   • STUDIEORT Mölndal, Campus Mölndal 
   • ANTAL PLATSER 20  
   • LIA, lärande i arbete 16 veckor (praktik)

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Förutom grundläggande behörighet till yrkes- 
högskolan krävs:
   • Lägst betyg E/G i Svenska 2/Svenska som andra
      språk eller motsvarande 
   • Lägst betyg E/G i Engelska 6 och  
     motsvarande 
   • 2 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom IT- 
     området eller 1 års yrkeserfarenhet inom IT- 
     området + 1 års studier på eftergymnasial nivå 
     inom IT-området  eller 2 årsstudier på efter- 
     gymnasial nivå inom IT-området

Läs gärna mer om behörighetskrav på  
campusmolndal.se/yh 

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)             
   • Affärsmannaskap 20 p
   • Agila metoder och processer i IT-projekt 60 p   
   • Branschengelska 20 p
   • Grupputvecklingsprocesser 20 p
   • Projektledning och projektmetodik 20 p
   • Projektverktyg och dokumentation 20 p 
   • Examensarbete 20 p
   • Lärande i arbete (LIA) 80 p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 31/10. Läs mer och gör 
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh

IT-PROJEKTLEDARE

” För oss är det mycket positivt med en skräddarsydd  
utbildning som denna. Det är ett stort plus att vi som 
företag får vara med och påverka utbildningsinnehållet  
- och att vi får ta emot dig som LIA-studerande.

MALIN DAHL,
ZETUP AB


