
Tillämpa Domain
Driven Design

·Designa modeller + skriva kod med hög kvalitet
·Utveckla applikationer med en robust arkitektur
Skriva mjukvara för stora system med lång
livslängd

Om utbildningen
Utbildningen "Tillämpa Domain Driven Design
(DDD)", som erbjuds kostnadsfritt via CoSkill, ska ge
utvecklare förståelse för hur viktigt det är att
verkligen förstå verksamhetens behov på djupet för
att skriva kod på bästa möjliga sätt. Målsättning
med utbildningen är att utvecklaren efter avslutad
kurs till exempel ska ha förbättrat förmågan att:

Vem är utbildningen till för?
Kursen vänder sig till dig som har ett par års
erfarenhet inom utveckling, gärna i något
objektorienterat språk (som Java, C#, C++). Kursen
är dock språk- och plattformsoberoende.

Innehåll
Under kursen går vi igenom beprövade lösningar för
hållbara system, så som: Domän Driven Design,
CQRS, Event Sourcing, Micro-Services och en mängd
andra mönster och principer för att skapa bättre
system. Målet är att ge dig som deltagare en djup
förståelse, så att du sedan kan komma tillbaka till
ditt eget projekt och applicera dessa lösningar.
Utbildningen innehåller teori varvat med praktiska
övningar för ökat lärande. 

CoSkill-utbildning • Digital Spets

För aktuella startdatum, vänligen besök:
coskill.se/utbildningsportfolj

En introduktion till
mjukvaruarkitektur

Upplägg och omfattning
Upplägg och uppskattad tidsåtgång kan komma att
variera per kurstillfälle. För aktuell information,
vänligen besök: coskill.se/utbildningsportfolj

Anmälan
Kika på kriterierna för att kunna gå med i CoSkill
och ta del av utbildningarna, och anmäl sedan ditt
intresse för deltagande via: anmalan@coskill.se. All
information om anmälningsprocessen hittar du här.
 
Om CoSkill
CoSkill erbjuder kostnadsfria verktyg för företag
och anställda att arbeta strategiskt med
kompetensutveckling och genomföra utbildningar
med fokus på den digitala omställningen. 

Initiativet finansieras av Europeiska Socialfonden
(ESF), och drivs av Region Skåne och Region
Blekinge. Klusterorganisationerna Mobile Heights
och Blue Science Park leder tillsammans
insatsområdet Digital Spets. 

Läs mer om CoSkill och ta del av hela
utbildningsportföljen här. 
 
Kontaktpersoner
Carolina Garcés, projektledare CoSkill
(via Mobile Heights):
carolina.garces@mobileheights.org
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