
ASP.NET MVC 5
Webudvikling/programmering

På dette 6 ugers kursus får du kompetencerne til at kunne arbejde professionelt med 
programmering inden for ASP.NET MVC 5

På kurset lærer du at udvikle webapplikationer i ASP.NET 

MVC 5, der er den nyeste måde at udvikle ASP.NET hjemme-

sider på. Efter kurset vil du have en solid viden om MVC 5 

samt indsigt i ASP.NETs andre programmeringsformer, som 

webforms og webpages. 

Kursets pensum svarer til dele af de tidligere Microsoft-certi-

ficeringer:
• 70-480 (Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3) 

• 70-483 (Programming in C#)

• 70-486 (Developing ASP.NET MVC Web Applications) 

Bemærk, at det ikke længere er muligt at blive certificeret, da 
certificeringerne er udgået.

Microsoft Visual Studio 2019
• Oprettelse af forskellige projekttyper

• Projekt, mappe og filstyring
• Undersøgelse af Solution explorer, Server explorer, 
   File explorer, output og error list
• Navigering i kode
• Brug af Visual Studio som debugging værktøj

ASP.NET MVC 5
• Undersøgelse af forskellige ASP.NET 
   programmeringsformer: webpages og MVC
• Design og implementering af MVC webapplikationer 
   ved brug af controller, model og view

ASP.NET MVC 5 - Introduktion og tilføjelser 
• Tilføjelser af: styles, router og layouts
• Responsive sider, Ajax, JavaScript og JQuery
• Web API og WCF
• Introduktion til Angular
• Brug af Web Socket og SignalR 

C# programmering - Grundlæggende
• Variable typer, fields, enums og properties
• Arrays, loops, lists og linked list
• Metoder, parametre og argumenter
• Klassebiblioteker, konstruktører og namespaces
• Overloading, overriding, static og attributer
• Interfaces, inheritance, delagates, task og threading
• Abstract class, Async await, Parallel loops og PLINQ

Webprogrammering
• HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript og JQuery
• Forms validation og Object Oritented JavaScript
• Animations, SVG graphics og Canvas
• Web Socket og Web workers
• Forståelse af hvordan client side-teknologier 
   arbejder sammen

Test og sikkerhed
• Unit Testing code og debugging
• Authentication og sikkerhed 

Kursets indhold

6 ugers kursus for ledige

6 ugers kursus for ledige  

Godkendt på regional positivliste

Visual Studio, C# & JavaScript 

 

Undervisning 
5 dage om ugen

code



Kursusformen
 
Fremmøde
Alle hverdage fra kl. 09.00 til 15.00.

Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner, og der 

veksles mellem teori og praktiske øvelser. Der er pc, samt 

undervisningsmateriale til rådighed under hele forløbet.

Online
Virtuel fjernundervisning med fast tilknyttet underviser.  

Som kursist vil du få adgang til slides og undervisnings-

materiale, som du kan downloade og beholde. 

Karrierecoach
Uanset hvordan du deltager i kurset, så får du mulighed 

for at sparre med Itucations karrierecoach vedrørende 

CV, ansøgning og jobstrategi. Dette får du mere informa-

tion om ved kursusstart.

  

Information til a-kasser & jobcentre

Regional positivliste  
Kurset er godkendt for Hovedstaden 

og Sjælland

Listetitel: Microsoft C# programmering 

ASP.NET/MVC 

- se listenumre på vores hjemmeside

Pris  
Kr. 25.395,96 (ex. moms)

Ugepris: kr. 4.232,66 (ex. moms)

Betalingstilsagn sendes til
Itucation

Svanevej 22, 2400 København NV

kurser@itucation.dk (sikker mail)

CVR-nr.: 33248016
P-nr.: 1016378247

Kurset er for dig, hvis du...

 L Har erfaring i brug af Visual Studio og har forståelse for 

objektorienteret programmering 

 L Er motiveret og har ambitioner om at arbejde  

med udvikling af webapplikationer/hjemmesider

 

Godkendt på 
den regionale

positivliste

ASP.NET MVC 5

Kommende kurser

Praktisk information 

Fremmøde eller Online

6 uger  

Dansk 

Gratis, hvis du er berettiget til et 
6-ugers kursus gennem jobcenteret

www.itucation.dk 

Eller kontakt Itucation, så hjælper vi dig

Itucation 

Svanevej 22  

2400 København NV 

Tlf. 7027 2784

kurser@itucation.dk (sikker mail)

www.itucation.dk

Kursusform

Varighed  

Sprog  

Pris 

Tilmelding

Kontakt

27. september - 5. november 2021

8. november - 17. december 2021


