
SER DU EN FRAMTID INOM IT OCH LEDARSKAP?

IT-PROJEKTLEDARE
260 YH-POÄNG / CA 1 ÅR

Som IT-projektledare arbetar du med 
att ta fram kundanpassade system-
lösningar tillsammans med kunden och 
ditt team. I din roll som IT-projektledare 
ansvarar du för att driva förstudier och 
projekt enligt relevant projektmodell 
och kvalitetskrav. Efter utbildningen 
kommer du kunna arbeta med resurs- 
och tidsplanering, kostnadsuppföljning 
samt rapportering.

Kommunikation och samarbete är 
viktiga kompetenser för en IT-projekt-
ledare. Du bör även vara intresserad 
av digital teknik och dess möjligheter. 
Utbildningen genomförs i samarbete 
med IT-företag i regionen.
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BLI EXPERT PÅ ATT LEDA PROJEKT INOM IT
Under yrkeshögskoleutbildningen till IT-projektledare 
får du fördjupade kunskaper inom projektledning. Det 
kan innefatta att arbeta med en projektplan, tidsplan 
och budgetarbete. På YH-utbildningen lär du dig om 
agilt arbete och agil projektledning genom arbeta i 
scrumteam och använda Trello som projektverktyg. På 
utbildningen fördjupar du dina kunskaper om affärs-
mannaskap och kundförståelse. Du lär dig att tillämpa 
grupputvecklingsmodeller som FIRO och Wheelan. 

I din kommande tjänst som IT-projektledare kommer 
du troligtvis ha internationella kontakter, vilket innebär 
en efterfrågan på kunskap i engelska i skriftlig och 
muntlig kommunikation krävs. Det är något som 
behandlas i kursen branschengelska.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis agil 
projektledare, produktionsledare, processledare eller 
IT-projektledare. Titlarna kan skilja sig åt mellan olika 
företag. Som nyutexaminerad inleder du kanske din 
karriär som delprojektledare eller assisterar en senior 
projektledare.  

SNABBFAKTA
  • EXAMEN Yrkeshögskoleexamen
  • UTBILDNINGSSTART September 2019
  • LÄNGD 260 YH-poäng, 1 år 2 månader
  • STUDIETAKT 100%
  • STUDIEORT Mölndal
  • ANTAL PLATSER 20
  • LIA (LÄRANDE I ARBETE) 16 veckor

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
Du behöver 2 års arbetslivserfarenhet och/eller tidigare 
eftergymnasiala studier. Yrkeserfarenheten kan vara 
från IT, teknik, telekom, arbetsledning, projektledning, 
koordinering, kommunikation, service eller pedago-
gik. På vår hemsida finns mer detaljerad information 
om de förkunskaper som krävs.

Läs gärna mer om behörighetskrav på  
campusmolndal.se/yh

 KURSER SOM DU KOMMER ATT LÄSA (YH-poäng)                        
   • Projektledning, 40 p
   • Grupputvecklingsprocesser, 20 p
   • Affärsmannaskap, 20 p
   • Branschengelska, 20 p
   • Introduktion till agila projekt, 20 p
   • Agila metoder och processer i IT-projekt, 40 p
   • Lärande i arbete, 80 p
   • Examensarbete, 20 p

ANSÖKAN
Sista ansökningsdatum är 15/5. Läs mer och gör 
din ansökan på www.campusmolndal.se/yh

IT-PROJEKTLEDARE

” Projektledare inom IT och digitalisering är ett 
framtidsyrke! Behovet av IT-projektledare kommer
öka under en lång tid framåt.

KRISTIAN MATIC, 
IT-ARKITEKT, MÖLNDALS STAD


