
Passa på att utbilda dig till 

Gymnasieingenjör! 
på Wasaskolan i Tingsryd



Gymnasieingenjör
Väljer du att gå ett fjärde år på Teknikprogrammet 
kommer du att få en yrkesexamen: 
Gymnasieingenjör!

Näringlivet är i stort behov av kvalificerad arbetskraft 
med teknisk kompetens på en nivå mellan 
gymnasieskola och högskoleingenjör. Många av 
de idag yrkesverksamma gymnasieingenjörerna 
kommer snart att gå i pension, så arbetsmarknaden 
ser mycket ljus ut.

Utbildningen är också bra att bottna med för 
en blivande civil- eller högskoleingenjör inom 
produktionsområdet.

Produktionsteknik
På Wasaskolan har vi inriktningen Produktionsteknik  
med profilen Produktionsteknik och automation. Det 
kan ge jobb exempelvis som:

 ¾ Produktionstekniker
 ¾ Produktionsberedare

Kurserna
Du kommer att läsa följande kurser*):

 ¾ Gymnasieingenjören i praktiken 200 poäng
 ¾ Examensarbete, 100 poäng
 ¾ Produktionsfilosofi 1, 100 poäng
 ¾ CAD-specialisering, 100 poäng
 ¾ Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
 ¾ Produktionsutrustning 2, 100 poäng
 ¾ Mät- och styrteknik, 100 poäng
 ¾ Teknik - specialisering, 100 poäng 

(Ellära och elkraftsteknik)

*) Kursinnehållet kan komma att anpassas till företagens behov.
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Arbetssätt
Du och dina studiekamrater kommer att få arbeta 
med uppgifterna i projektform i egen lokal. Där 
kommer du att tränas i att arbeta på samma sätt 
som man gör ute på våra företag. 

Utbildningen till gymnasieingenjör ska ge 
ingenjörsmässiga färdigheter enligt den 
internationellt erkända CDIO-modellen. Detta 
ramverk betonar grunden inom ingenjörskap och 
står för Conceive – Design – Implement – Operate. 
CDIO-läroplanen består av följande fyra delar:

1. Teknisk kunskap och argumentation
2. Personliga och professionella egenskaper
3. Social kompetens
4. CDIO
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Teori och praktik
Du kommer att varva teori med praktik under 
utbildningen. Många av övningarna du och dina 
studiekamrater kommer att göra är i skarpt läge.

Naturligtvis kommer du att få göra många 
studiebesök vid traktens intressanta företag.

Examensarbete
Under utbildningen kommer du att utföra ett 
examensarbete. Där visar du vad du lärt dig. 

Detta arbete kommer oftast att vara riktat mot ett 
företag.
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Du får mycket praktik
Under minst 10 veckor kommer du att vara ute på 
ett eller flera företag för APL (arbetsplatsförlagt 
lärande).

Dessutom kommer flera av uppgifterna som du och 
dina klasskamrater ska jobba med, att vara knutna 
till något/några företag.
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TeknikCollege

Nedanstående företag har Wasaskolan praktikavtal 
och ett kontinuerligt samarbete med: 

Jitech  Agrippa Stewes Servicefirma 
Jålek  Orthex  Konga Mekaniska 
Uwab  Holtab  Solution for tomorrow 
MPM  Titab  Rasmus svets 
Konga måleri Linder  Huges Power System

Tillsammans med synpunkter från våra företag 
kommer vi att hålla vår utbildning aktuell.

Kommer du från någon annan kommun och det 
finns en lämplig praktikplats, går det att ordna att du 
gör din APL där.

Våra företag

Wasaskolan ingår i TeknikCollege Kronoberg. Det 
kan innebära att vi i deras regi får lyssna på någon 
föreläsare tillsammans med andra elever i länet som 
går Teknikprogrammets fjärde år.

”Äntligen är gymnasieingenjörs-

utbildningen tillbaka!” 

Anders Paulsson, VP Jitech, 

ordförande TeknikCollege
”Framtidens kompetens för 
bygdens företag!”  Jörgen Johansson, VD Jålek
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Vem kan söka?
Alla med ett examensbevis från Teknikprogrammet 
(eller motsvarande) och som högst fyller 22 år när 
utbildningen startar.

Hur söker jag?

Mer information
Titta gärna på Skolverkets film  
som beskriver Gymnasie- 
ingenjörsutbildningen med  
inriktning Produktionsteknik: 

Fråga gärna någon av oss om du har frågor: 
Lina Hading, Wasaskolans studie- och 
yrkesvägledare, 0477 - 444 74 
e-post till Lina: Lina.Hading@tingsryd.se

Conny Aagesson, projektledare TE4, 
0477 - 444 81 
e-post till Conny: Conny.Aagesson@tingsryd.se

Blanketten hittar du på Wasaskolans webb. Skicka 
in den tillsammans med ditt gymnasieexamenbevis. 
Går du i trean nu så skickar du in en kopia på ditt 
examensbevis senast den 25 juni.

Studieekonomi

Varmt välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag 
15 maj

Du får studiebidrag till och med vårterminen året 
du fyller 20 år. Är du äldre än så kan du ansöka om 
studiemedel från CSN.

www.wasaskolan.tingsryd.se

Wasaskolan 
Box 42 
362 21 Tingsryd 
0477 - 444 70 (vx)


