VIBORG

It-Teknolog

Tænder du på en karriere med it og teknologi?
Hvis du interesserer dig for rådgivning, implementering og
drift af netværksløsninger eller udvikling, systemovervågning og sikkerhedsløsninger er uddannelsen til it-teknolog
lige noget for dig. Undervisningen tiltrækker også mange
studerende fra andre europæiske lande.

It-teknolog er en 2-årig
videregående uddannelse,
som udbydes i Viborg med
specialerne netværk og
elektronik.
I det moderne samfund er it og teknologi omdrejningspunkt for de fleste menneskers dagligdag, både privat
og professionelt. Vi forventer alle, at der er strøm på
computeren, mails i indbakken og serverfunktioner, der
kan rumme både dokumenter og kommunikere med
andre teknologiske medier.
Derfor er uddannelsen som it-teknolog et grundlæggende
fundament for et arbejdsliv og en karriere med store
chancer for spændende udfordringer og opgaver samt
livslang læring.
Uddannelsen kan gennemføres på engelsk eller dansk, og
der er altid tilkoblet en virksomhed på specialedelen.

En 2-årig
uddannelse
i Viborg

• Planlægning
• Rådgivning
• Implementering
• Driftsopgaver

eadania.dk

Det kan du blive
– med en uddannelse som it-teknolog
Jobmuligheder Praktik
Uddannelsen kan føre til
flere jobfunktioner, hvor
forståelse og viden for
samspillet mellem systemer
er essentielt. It-teknologer
arbejder med fremstilling og kvalitetsstyring af
teknologi til elektroniske og
datatekniske systemer.
Uddannelsen kan føre til
konsulentjob inden for
netværks- og it-løsninger,
sikkerheds- og kommunikations-løsninger samt fiberog bredbåndsløsninger.
Med speciale i elektronik
vil du typisk komme til at
arbejde med udvikling,
planlægning, konstruktion
og test af nye produkter og
produktionsteknik.
Med speciale i netværk
vil arbejdet handle om
planlægning og rådgivning
samt implementering og
drift inden for netværk og
teknik.

I uddannelsen indgår tre
måneders praktik. På første
halvdel af 4. semester er du
i praktik i en virksomhed.
På den sidste halvdel skal
du skrive din hovedopgave
i samarbejde med en virksomhed.

Adgangskrav
Adgang til uddannelsen
kræver enten:
• En gymnasial uddannelse
med C-niveau i matematik
eller fysik.
• En relevant erhvervsuddannelse som f.eks. elektronik
og svagstrømsuddannelsen, data- og kommunikationsuddannelsen, automatik- og procesuddannelsen
eller elektriker.
• Anden relevant erhvervsuddannelse med C niveau i
matematik og engelsk.

Kontakt
Lis Hyldgaard
Tlf: 87 11 44 50
eller e-mail
lihy@eadania.dk

• Tilsvarende kvalifikationer.

Videreuddannelse
Med en uddannelse som it-teknolog er det muligt at læse videre til
diplom- og civilingeniør.
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Erhvervsakademi Dania,
udbyder uddannelsen i
Viborg, i campusmiljøet
på Prinsens Allé. Hos os
finder du et miljø, der
er præget af nærhed,
engagement og faglige
udfordringer.

