
BLI GYMNASIEINGENJÖR!
 
För dig som vill:

utveckla din kreativitet

vara med och lösa framtidens problem

skaffa dig spetskunskap inom teknik

få möjlighet till anställning direkt efter gymnasiet 
 

Teknikcollege Stenungsund vid Nösnäsgymnasiet 
erbjuder följande profiler:

Design- och produktutveckling 
utgång design- och produktutveckling 
 
Produktionsteknik 
utgång produktion och automation 
 
Informationsteknik 
utgång mjukvarudesign

 
Utbildningen utvecklas i nära samarbete med nä-
ringslivet vilket tillsammans med erfarna och en-
gagerade lärare ger dig en undervisning av högsta 
kvalitet. 

Teknikprogrammets fjärde år varvar studier i skolan 
med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 
veckor med fokus på att omsätta praktiska kunska-
per till erfarenhet. 

Utbildningen är både yrkesförberedande och hög-
skoleförberedande.

Efter utbildningen blir du gymnasieingenjör!

Gymnasieingenjör
Design och produktutveckling, produktionsteknik, informationsteknik

VAD KRÄVS FÖR BEHÖRIGHET?

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär att 
elever från hela landet söker på lika villkor. Följande 
behörighetsregler gäller:

• Du ska ha en gymnasieexamen från Teknikpro-
grammet eller likvärdig utbildning. Om en utbild-
ning är likvärdig bedöms av respektive huvud-
man för utbildningen.

• Du ska ha lägst betyget E i följande ämnen: Tek-
nik 1, Matematik 3, Fysik 1a, Kemi 1, Engelska 6, 
Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3 i 
din gymnasieexamen.

• Du måste påbörja dina studier senast det ka-
lenderår du fyller 22 år. Efter tredje året på Tek-
nikprogrammet kan du eventuellt göra ett stu-
dieuppehåll innan du påbörjar det fjärde året. 

ANSÖKAN

Ansökan öppnar i mitten av mars och pågår fram till 
i början av maj. Mer information om hur du gör din 
ansökan finns på GR:s hemsida: grutbildning.se

KOMPLETTERA DIN ANSÖKAN

Du måste själv komplettera din ansökan med en ko-
pia av din Gymnasieexamen. Kopian på gymnasieex-
amen (slutbetyg och examensbevis) ska vara Gymna-
sieantagningen tillhanda senast mitten av juni.

OBS! Din ansökan är inte komplett förrän du har 
skickat in din Gymnasieexamen.



OBLIGATORISKA KURSER INOM BÅDA PROFILERNA 300  poäng

Examensarbete 100
Gymnasieingenjören i praktiken 200

INRIKTNING DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING 600  poäng

Cad - specialisering 100
Konstruktion 2 100
Konstruktion 3 100
Materialkunskap 2 100
Teknik – specialisering 100
Produktionsfilosofi 100
SUMMA  900  poäng
 

INRIKTNING PRODUKTIONSTEKNIK 600  poäng

Avhjälpande och förebyggande underhåll 100
Mekatronik 2 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Teknik – specialisering 100
Produktionsfilosofi 100
SUMMA  900  poäng
 

 

INRIKTNING INFORMATIONSTEKNIK 600  poäng

Mjukvarudesign 100
Mobila applikationer 100
Gränssnittsdesign 100
Programmering 2  100
Teknik - specialisering 100
Webbutveckling 3 100
SUMMA  900  poäng

Gymnasieingenjör
Design och produktutveckling, produktionsteknik, informationsteknik

M
ed reservation för förändringar


