
Följ oss till framtidens tech!
Tech och IT har blivit en allt viktigare 
del av människans liv. Denna utveck-
ling ställer stora krav på samhället 
och organisationer till att bistå med 
kompetens. Därför behövs du mer än 
någonsin för att kunna bemöta efter-
frågan – och vi är här för att hjälpa dig 
uppnå dina ambitioner!

På NTI Gymnasiet Västerås präglas 
vardagen av ny teknik och forskning. 
Skolans ljusa och fräscha lokaler är 
belägna endast tre minuter från Central-
stationen. 

I en trygg, öppen och engagerad miljö, 
där alla känner alla, får du chansen att 
utvecklas till det du vill bli. 

För oss är det viktigt att du som elev är 
med och påverkar din egen framtid och 

utvecklar dina kreativa sidor. Våra enga-
gerade lärare stöttar dig mot dina mål, 
och med nätverkslabb, foto- och mu-
sikstudio, makerspace och e-sport gör 
vi dig redo för en digital värld i snabb 
förändring. 

På NTI Gymnasiet Västerås har vi valt
att specialisera oss på tre program där
alla är riktade mot framtidens arbets-
marknad inom IT. Samtliga program  
ger högskolebehörighet, men IT- 
programmet kan även läsas som  
yrkesförberedande. 

TE4
Vi erbjuder ett fjärde tekniskt år (TE4) 
med inriktningen mjukvarudesign som 
ger dig fördjupade kunskaper inom bland 
annat programmering. Under det här 4:e 
påbyggnadsåret ingår även 10 veckors 
praktik ute på ett IT-företag. Efter ut-
bildningen har du bland annat möjlighet 
att börja jobba som programmerare inom 
mjukvarudesign.

Alla med en gymnasieexamen från tek-
nikprogrammet och som ännu inte fyllt 
23 år kan söka till denna ettåriga påbygg-
nadsutbildning som leder till en gymnasie-
ingenjörsexamen. Det gäller även de som 
har läst teknikprogrammet på andra skolor 
än hos oss på NTI Gymnasiet Västerås. 
Du som går utbildningen får en egen 
arbetsplats på skolan.
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SKOLANS PROGRAM
NTI Teknik (TEINF) 
• Software 
• Engineering

NTI Estet
• NTI Musik (ESMUS) Music Production
• NTI Design (ESEST) Front end

NTI IT (EEDAT)
• Infrastructure

TE4 
Ett fjärde tekniskt år med inriktningen mjukvarudesign.

KONTAKT
Rektor Anders Tegerhult, 021 - 40 39 44,
anders.tegerhult@ntig.se 

Biträdande rektor & SYV Annette Tynn, 021 - 40 39 41, 
annette.tynn@ntig.se

Kommunikationskoordinatorer: 
Stefan Oszák Bengtsson, stefan.oszakbengtsson@ntig.se 
Rebecca Schwartzman, rebecca.schwartzman@ntig.se 

ADRESS
NTI Gymnasiet Västerås
Ingenjör Bååths Gata 47 (T6 våning B) 
722 12 VÄSTERÅS
 
Telefon: 021-40 39 41
E-post: vasteras@ntig.se

Webbplats: www.ntigymnasiet.se/vasteras/

NTI GYMNASIET


