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UTBILDNINGSPLAN 2013/14

Årskurs 1  (planerad) Antagna H13  

Introduktion till 
programmering

Matematik I 
-Differentialkalkyl

Nätverks-
programmering

Spel- och app-
likationsutveckling 
på iPhone

Objektorienterad 
programmering 

Diskret 
matematik

Objektorienterad 
analys och design

Matematik II 
- Integralkalkyl 
och linjär algebra

Datastrukturer
och algoritmer

Spel- och app-
likationsutveckling
på Android

Användar-
gränssnitt

Valfritt

Mobil web/
HTML5

Grundkurs i pro-
jekt och industriell 
ekonomi

Examens-
arbete

Årskurs 2  (planerad)   Ges 2014/15

Alla talar om ”appar”
Vad vi än gör idag så förvän-
tar vi oss att alltid ha koll på 
läget via våra smartphones. 
Apputvecklingen har formli-
gen exploderat och behoven 
på kompetens inom området 
är stort. På Ascom jobbar vi 
med de fl esta plattformarna 
som iOS, Android, Symbian 
samt Windows Mobile och 
ser stora utmaningar i områ-
det i framtiden.

AnnaCarin Falkman
Avdelningschef
Ascom Network Testing
Skellefteå

 
LTU Skellefteå, Luleå tekniska universitet, Forskargatan 1, 931 87 Skellefteå. Telefon: 0910-58 53 00. www.ltu.se

Behörighet
Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet
Ma D, Fy B, Ke A (Områdesbehörighet 8)

Ansökan
www.antagning.se. Sista ansökningsdag 15 april 2013.

STARTTERMIN: HT13

STUDIEORT: Skellefteå

Kontakt: Robert.Brännström@ltu.se, 0910-58 53 58
Ske-studievagledning@ltu.se, 0910-58 53 53

Mobil applikationsutveckling är 
ett hett område och efterfrågan på 
utbildade app utvecklare är stor. I 
utbildningen lär du dig utveckla pro-
gram för de vanligaste plattformarna 
och du lär dig att anpassa användar-
gränssnitt för smartphones/tablets.  

Utbildningen är i grund och botten en bred 
programmeringsutbildning vilket innebär 
att du efter studierna kan arbeta inom 
många områden i IT-branschen. Mobila 
applikationer efterfrågas inom de fl esta 
tillämpningsområden och du tränar på att 
jobba i projektform tillsammans med andra 
studentgrupper. Du tränar på utveckling för 
olika typer av plattformar (tex. iOS, Android, 
Web/HTML5) och därmed i olika program-
meringsspråk och utvecklingsmiljöer.

Var kan jag jobba?
Studenten kan efter examen arbeta i verksamheter som rör 
utveckling och konstruktion av applikationer för mobila enheter 
men även som ”vanlig” utvecklare inom IT branschen. Du får 
en bred och generell programmeringskompetens kompletterad 
med kunskaper inom mobil utveckling.

Efter utbildningen har du möjlighet att komplettera dina studier 
mot en högskoleingenjörsexamen i datateknik.

Mer information
Planerad start för programmet är hösten 2013 och innehållet 
kan därför komma att förändras. Aktuell information om  pro-
grammet kommer att fi nnas på www.ltu.se i slutet av 2012.

Examen
Högskoleexamen
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