
Python Programmering
Fra Grundlæggende til Avanceret 

Få kompetencer inden for Python programmering og udvikling, så du kan styrke 
dine kompetencer og arbejde professionelt med denne branche

Python er et high-level objektorienteret programmerings-
sprog, som fortsat vinder større og større indpas ver-
den over. På dette kursus bliver du undervist i Python og 
Pythons udvikling. Du lærer hvordan du udvikler og skriver 
koder, der er i overensstemmelse med Pythonic-stilen.

Du får viden og kompetencer inden for udvikling, hvor du 
bl.a. lærer at arbejde med basic testing, programming sty-
les, framework, dictionaries og Pythons avancerede egen-
skaber. Du bliver undervist i de mest centrale værktøjer og 
biblioteker, der anvendes af Python, herunder får du bl.a. 
kompetencer inden for udvikling og analysering af data.

Med dette kursus får du kendskab til følgende teknologi-
er; Python, Anaconda og Python moduler. Dertil bliver du 
undervist i avancerede operationer med Pandas, NumPy 
Arrays, datavisualisering samt objektorienteret Python pro-
grammering.

Du vil få undervisning svarende til Python-certificeringen 
fra Knowledge Pillars. Certificeringen kan tages efter endt 
kursus. Kontakt Itucation for nærmere information. Be-
mærk, at certificeringer er et tilkøb.

Python - Grundlæggende
• Introduktion
• Variabler og Datatyper
• Lister, Tuple, Dict og Sæts
• Betingede Erklæringer & Løkker
• Python Funktioner & Lambda

Objektorienteret Programmering
• Introduktion til Objektorienteret Programmering
• Python Klasser / Objekter & Nedarvning 
• Multithreading, Parallel & Asynkron Programmering
• Implementering af Datastrukturer og Algoritmer
• Arbejde med Data

Moduler & Unit Testing
• Filhandlinger
• Fejlhåndtering
• Python Moduler
• Python Unit-testing
•  Console input & output operations

Python - Avanceret
• HTTP-requests med Python 
• NumPy, Matplotlib, Pandas og SciPy Moduler
• Excel og Datavisualiseringer med Python 
• Socket Programmering 
• Introduktion til Webudvikling med Python
• Introduktion til Machine Learning

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  
Godkendt på regional positivliste

Python, Anaconda & NumPy

 

Undervisning 
5 dage om ugen



Praktisk information
 
Kurset er et 6 ugers blended learning kursus, hvilket 
betyder, at du både vil deltage i online "klassebaseret" 
undervisning i kombination med e-learningsmoduler.

Det er derfor en forudsætning af du har egen pc med 
adgang til internet, samt headset med microfon.

Underviserne er erfarne og har stort branchekendskab.

Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Under forløbet står vores karrierecoach til rådighed, 
så du har mulighed for at sparre om dine fremtidige 
jobmuligheder.

For at deltage i informationsmødet, bedes du skrive til 
vtv@aarhus.dk att. Ilona Kongsgaard

For spørgsmål til kursets indhold bedes du kontakte 
Itucation på tlf. 70272784 eller kurser@itucation.dk

Kontakt Information

Itucation
Svanevej 22
2400 København NV

Tlf.: 7027 27847
kurser@itucation.dk (sikker mail)
www.Itucation.dk

Kurset er for dig, hvis du har...

 » Det anbefales, at du har dybdegående erfaring i brug 
af pc, Windows og internet, samt har grundlæggende 
forståelse for programmering, udvikling eller MathLab. 

 » Du er motiveret og har ambitioner om at arbejde med 

Python programmering. 

 » Er motiveret og har ambitioner om at arbejde  
med Python programmering

 

Godkendt på 
den regionale

positivliste

Python Programmering - Fra Grundlæggende til Avanceret

Kursus periode

Informationsmøde
 
Informationsmøde 
Ønsker du at høre mere om kurset, kan du tilmelde dig 
informationsmødet, som foregår 
d. 7. februar 2023 kl 10-12 

Adresse 
Frederiksgade 78C 
8000 Aarhus 
Lokale: FRB-010 Maritza-salen

Tilmelding til informationsmøde 
For at deltage i informationsmødet, bedes du skrive til 
vtv@aarhus.dk att. Ilona Kongsgaard og meddele, at du 
ønsker at deltage.

 » 27. februar - 12. april 2023


