Plugga ett fjärde tekniskt år till

GYMNASIEINGENJÖR

Förbered dig
inför framtiden!
Vill du bli anställningsbar och komma ut i yrkeslivet så fort
som möjligt? Eller vill du förbereda dig inför högskola eller
universitet? I båda fallen är det fjärde året på Teknikprogrammet något för dig!
Utbildningen är en ettårig påbyggnadsutbildning och här på Rudbeck
läser du inriktningen Informations- och
medieteknik. Du får en Gymnasieingenjörsexamen med kompetens
inom nätverksteknik, ett område där
efterfrågan på arbetskraft är mycket
stor.
Efter att ha gått det fjärde året har
du förberett dig på bästa sätt om du

vill studera vidare på högskola eller
universitet. Du har också mycket goda
chanser att få jobb direkt.

Studier hos företag

Studier på skolan varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under minst
10 veckor kommer dina studier att vara
förlagda hos olika företag. Du har möjlighet att göra din APL utomlands.

Kurser i utbildningen
Du läser totalt 900 poäng. 400 poäng
är gemensamma oavsett vilken skola
du går på. 500 poäng bestäms av
skolorna själva.

Riksgemensamma kurser, 400 p
•
•
•

Examensarbete, 100 p
Gymnasieingenjören i
praktiken, 200 p
Informationteknisk arkitektur, 100 p

Lokala kurser på Rudbeck, 500 p
•

•
•

Administration av nätverks- och
serverutrustning, 100 p
Teknik - specialisering, 300 p
Datasamordning och support, 100 p

Nyutexaminerade
gymnasieingenjörer

Tre möjliga utgångar

Som examinerad Gymnasieingenjör
har du möjlighet att arbeta som:
•
systemadministratör med MCSAcertifiering eller Cisco certifiering.
•
nätverkstekniker med kunskaper
om installationer av kommunikationsutrutsning, drift och övervakning av nätverk inklusive operativt
arbete.
•
datasamordnare för support och
helpdesk. Du ger kvalificerad rådgivning till användare om datorsystemets handhavande, åtgärdande
av fel samt underhåll.

Det fjärde tekniska året är riksrekryterande, vilket innebär att du
kan söka utbildningen oavsett var i landet du bor. Om du kommer
från annan ort, finns det möjlighet att bo på vårt elevhem mot en
månadsavgift.

Arbetssätt

Studierna på det fjärde tekniska året
är likt högskolans sätt att arbeta. I hela
utbildningen följer vi CDIO-modellen
som är ett vanligt arbetssätt inom högskolan. CDIO står för Conceiving, Designing, Implementing and Operating
technical systems. Modellen bygger
på att lärarna utvecklar och planerar
arbetet så att du som ingenjörsstudent är mer förberedd på att möta
de utmaningar som väntar dig i det
verkliga arbetslivet.
Undervisningen sker i ljusa och
ändamålsenliga lokaler. Vi har nya,
fräscha datorer med den senaste
programvaran.

Vem kan söka?

Så söker du utbildningen

		
Du som är 		
		
folkbokförd i
		
Stockholms
		
län, i Håbo
		
kommun
		
eller i
		
Gnesta
		
kommun
		
ansöker via
Gymnasieantagningen STORSTHLM. Du som är skriven i en
annan kommun ansöker via
antagningskansliet i din hemkommun. Observera att du måste
skicka en kopia på din gymnasieexamen till Gymnasieantagningen.
På www.gyantagningen.se hittar du aktuella datum för ansökan.

Du som går i årkurs 3 på Teknikprogrammet kan söka utbildningen.
Även du som tidigare har gått Teknikprogrammet och har tagit studenten
kan söka. Studierna på det tekniska
fjärde året måste påbörjas senast det
kalenderår du fyller 22 år.

Kontakt

Vill du veta mer om fjärde
året på Teknikprogrammet
eller har du frågor om
behörighet? Välkommen
att kontakta Åke Eriksson,
projektansvarig eller
Marie Anderzén, rektor:
ake.eriksson@rudbeck.se
marie.anderzen@rudbeck.se

www.rudbeck.se

Åke och Per-Åke är två av
lärarna du kommer att möta
under det fjärde året.

