
SAMARBETSPARTNERS:

VÄSTERÅS 
PROGRAM 2021/22

NTI TEKNIK (TE), NTI IT (EE), NTI MUSIK (ES),  

NTI DESIGN (ES), NTI ESPORTSPROFIL



LÄGET

Centralt läge mitt i Västerås  

– bara tre minuters promenad 

från Centralstationen och  

nära attraktiva framtida 

arbetsplatser.

VÅRA LOKALER

Skolans trygga och trivsamma 

lokaler på Ingenjör Bååths gata 

47 (ingång T6) är nyrenove-

rade, ljusa och fräscha. Egen 

IT-support är en självklarhet.

ESPORT

Vi kommer att ha en valbar 

esportsprofil på samtliga 

utbildningar. Du får lära dig allt 

från esportsträning till grupp-

ledarskap och taktik.

Låt NTI Gymnasiet Västerås förbereda dig 

för samhällets framtida behov! Ny teknik 

och forskning präglar vår vardag – i en 

trygg, glad och engagerad miljö där alla 

känner alla och där det finns möjlighet för 

dig att själv påverka dina val. Vi erbjuder 

nätverkslabb, foto- och musikstudio, 

makerspace, esport och täta relationer 

med både lärare och elever. Entreprenörs-

projekt över årskurs- och programgränser 

ger dessutom nyttiga kontakter med nä-

ringslivet, även om du väljer att satsa på 

ett program som är högskoleförberedande.

NTI GYMNASIETNTI GYMNASIET

NTI Gymnasiet är Sveriges ledande 

gymnasieskola inom tech, science och IT. 

På 29 platser runt om i landet gör våra 

elever sig redo för en digital värld i snabb 

förändring. I höst är kanske du en av oss. 

Oavsett om du väljer att plugga vidare eller 

börja arbeta direkt efter examen kommer 

du att ha nytta av din aktuella kunskap 

och erfarenhet från att använda den allra 

senaste tekniken. Du kommer att vara 

vaken och observant på ny forskning och 

heta trender. Forma din egen framtid idag, 

var med och utveckla samhället imorgon.

VÄSTERÅSVÄSTERÅS

DIN FRAMTID, VÅRT VIKTIGASTE UPPDRAG. LÄS MER PÅ: 

 

 

NTIGYMNASIET.SE/VASTERAS



Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik 

har ett innehåll och en inriktning med fokus på matematik, teknik och 

programmering. Dessutom ger vi kunskaper inom webbutveckling, 

programmering, dator- och nätverksteknik samt naturvetenskapliga 

ämnen. Det här är programmet för dig som vill bli civilingenjör, 

systemutvecklare, spelutvecklare, applikationsutvecklare eller arkitekt. 

Högkvalitativ teknisk utrustning som motsvarar branschens krav är  

en självklarhet!
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INRIKTNING: INFORMATIONS- OCH MEDIETEKNIK / SÖKKOD: TEINF

FÖRDJUPNINGAR

Software: Ta chansen – gå all-in på program-

mering och webb! Du får gedigna kunskaper 

som förbereder dig för vidare studier inom ett 

hett och eftertraktat område. Programmet kan 

också leda till ett jobb direkt efter gymnasiet 

hos ett startup-företag eller ett etablerat 

företag i mjukvarubranschen.

Engineering: IT-kunskap som webb och pro-

grammering finns självklart som fördjupning 

även på Engineering. Samtidigt innebär kur-

serna här att du får behörighet att komma in 

på civilingenjörsutbildningar på alla högskolor 

och universitet.

Fördjupningskurser 400 p
Programmering 2 100 p
Webbserverprogrammering 100 p
Tillämpad programmering 100 p
Webbutveckling 2 100 p

Fördjupningskurser 400 p
Matematik 4 100 p
Fysik 2 100 p
Tillämpad programmering/ 
programmering 2 100 p
Teknik 2 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p 
Matematik 1c 100 p
Matematik 2c 100 p
Matematik 3c 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p 
Programgemensamma ämnen 400 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p 
Inriktningsämnen 300 p
Dator- och nätverksteknik 100 p
Programmering 1 100 p
Webbutveckling 1 100 p 
Gymnasiearbete 100 p

POÄNGPLAN 2500 P

SOFTWARE

ENGINEERING

NTI TEKNIK

Välj två av följande kurser 200 p
CAD 1 och 2 100 p
Matematik 5 100 p
Engelska 7 100 p
Idrott & hälsa 2 100 p
Programmering 2 100 p
Fysik 2 100 p
Gränssnittsdesign 100 p
Webbserverprogrammering 100 p
Matematik 4 100 p
Entreprenörskap 100 p
Webbutveckling 2 100 p

INDIVIDUELLT VAL

Med reservation för framtida förändringar.



INRIKTNING:DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK / SÖKKOD: EEDAT

FÖRDJUPNING

Infrastructure: Tänk framåt. Många företag 

skriker efter nätverkstekniker som behärskar 

programmering, smarta hem och Internet of 

Things. När du lämnar gymnasiet har praktiken 

och kurserna gjort dig väl förberedd för att 

arbeta inom kommunikationsbranschen.

Fördjupningskurser 800 p
Programmering 1 100 p
Tillämpad programmering 100 p
Datorsamordning och support 100 p
Nätverksteknologier 100 p
Nätverksadministration 100 p
Nätverkssäkerhet 100 p
Administration av nätverk och  
serverutrustning/Engelska 6 100 p
Digital kommunikationsteknik 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p 
Matematik 1a 100 p
Naturkunskap 1a1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1 50 p
Svenska 1 100 p 
Programgemensamma ämnen 400 p
Datorteknik 1a 100 p
Elektromekanik 100 p
Energiteknik 1 100 p
Mekatronik 1 100 p 
Inriktningsämnen 400 p
Dator- och nätverksteknik 100 p
Elektronik och mikrodatorteknik 100 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Nätverksteknik 100 p 
Gymnasiearbete 100 p

POÄNGPLAN 2500 P INFRASTRUCTURE

El- och energiprogrammet med inriktning dator- och 

kommunikationsteknik är i grunden ett yrkesförberedande 

program. Om du vill kan du välja till kurser år 2 som gör att du får 

grundläggande behörighet till högskolan. Programmet har fullt fokus på 

infrastruktur och är perfekt för dig som vill bli nätverksadministratör, 

nätverkstekniker, supporttekniker, teletekniker eller IT-tekniker.  

I utbildningen ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) på IT-

företag som vi ordnar genom vårt kontaktnät. Det finns även möjlighet 

att göra sin praktik utomlands. 
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NTI IT

Välj två av följande kurser 200 p
CAD 1 och 2 100 p
Matematik 2a 100 p
Svenska/Sva 2 100 p
Svenska/Sva 3 100 p
Programmering 2 100 p
Idrott och hälsa 2 100 p
Larm- och övervakningssäkerhet 100 p

INDIVIDUELLT VAL

Med reservation för framtida förändringar.



INRIKTNING: MUSIK / SÖKKOD: ESMUS

FÖRDJUPNING

Music production: Vill du syssla med musik, 

ljud och bild? Då är Music production för-

djupningsalternativet för dig. Under den här 

utbildningen kommer du att ha möjlighet att 

jobba med event – både på och bakom scenen. 

Eller att producera din egen och andras 

musik. Det kan leda till jobb redan direkt efter 

gymnasiet.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b – kultur 100 p 
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p 
Programgemensamma ämnen 150 p
Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p 
Inriktningsämnen 400 p
Instrument och sång 100 p
Ensemble med körsång 200 p
Gehörs- och musiklära 1 100 p 
Gymnasiearbete 100 p

POÄNGPLAN 2500 P

Fördjupningskurser 500 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Musikproduktion 1 100 p
Digitalt skapande 1 100 p
Entreprenörskap 100 p

MUSIC PRODUCTION

Estetiska programmet med inriktning musik ger dig möjlighet till en 

framtida karriär som ljudtekniker, musikproducent, bildproducent, film-

skapare eller redigerare. Du lär dig använda instrument, mikrofoner och 

att mixa och mastra musik med datorn som verktyg. Du utvecklar även 

ditt eget skapande. Programmet är högskoleförberedande och ger dig 

grundläggande behörighet till högskola och universitet.  

 

ntigymnasiet.se/vasteras

NTI MUSIK

Välj två av följande kurser 200 p
CAD 1 och 2 100 p
Matematik 2b 100 p
Engelska 7 100 p
Musikproduktion 2 100 p
Tillämpad programmering 100 p

INDIVIDUELLT VAL

Med reservation för framtida förändringar.



INRIKTNING: ESTETIK OCH MEDIA / SÖKKOD: ESEST

FÖRDJUPNING

Front end: Front-end är det som man ser när 

man besöker en hemsida eller gränssnittet i 

ett spel – form av färger, bilder, filmer, texter, 

knappar och formulär. Inom denna fördjupning 

får du lära dig hur du skapar grafik som är an-

passad till målgruppen och enkel att använda. 

Utbildningen ger dig en utomordentlig bredd 

inom IT och design. Du får goda kunskaper 

kopplade till medieproduktion och digitalt 

skapande som är värdefullt vid exempelvis 

spelutveckling.

Fördjupningskurser 500 p
Gränssnittsdesign 100 p
Webbutveckling 1 100 p
Webbutveckling 2 100 p
Tillämpad programmering 100 p
Grafisk kommunikation 1 100 p

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Engelska 5 100 p
Engelska 6 100 p
Historia 1b 100 p
Historia 2b – kultur 100 p 
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1 100 p
Svenska 2 100 p
Svenska 3 100 p 
Programgemensamma ämnen 150 p
Estetisk kommunikation 1 100 p
Konstarterna och samhället 50 p 
Inriktningsämnen 400 p
Digitalt skapande 1 100 p
Medieproduktion 1 100 p
Medieproduktion 2 100 p
Medier, samhälle och  
kommunikation 1 100 p 
Gymnasiearbete 100 p

POÄNGPLAN 2500 P FRONT ENDEstetiska programmet med inriktning estetik och media. Är du  

intresserad av media, kommunikation och IT i digitala miljöer – som hur 

webbsidor är utformade och hur man bäst når ut till önskad målgrupp? 

Då är NTI Design det självklara valet. Du får lära dig hur media och 

samhälle fungerar tillsammans och påverkar varandra samt hur du 

skapar mediaproduktioner som exempelvis film och webbsidor. Det 

gör eleverna väl förberedda när de kommer ut på praktik – och mycket 

attraktiva för nätverksbranschen efter avklarad examen. 
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NTI DESIGN

Välj två av följande kurser 200 p
CAD 1 och 2 100 p
Matematik 2b 100 p
Engelska 7 100 p
Animation 100 p
Entreprenörskap 100 p

INDIVIDUELLT VAL

Med reservation för framtida förändringar.



ESPORT

Kombinera dina studier med esport på våra utbildningar! Du djupdyker 

i taktik, samarbete och teori medan du tillsammans med våra coacher 

tränar i ett av våra esportsspel. 
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ANTECKNINGAR

NTI GYMNASIET

VI UTBILDAR ELEVER FÖR ATT DE 

SKA KUNNA LEDA OCH NAVIGERA I EN 

DIGITALISERAD FRAMTID. 



KONTAKTA OSS

Ingenjör Bååths Gata 47 

(T6 våning B) 

722 12 Västerås

Tel: 021-40 39 41

Mail: vasteras@ntig.se

14

21

27NOV
13-15

APR
17-19

JAN
17-19

Lär känna vår skola och de 

program du är intresserad av 

genom att besöka vår skola på 

något av våra öppna hus:

ÖPPET HUS

På grund av den rådande pandemin kan upplägget för öppet hus ändras med kort varsel. Vi ber dig därför 
att alltid dubbelkolla på vår hemsida innan du besöker skolan. Där hittar du all aktuell information.


