
Enstaka kurser på yrkeshögskoleutbildningar

Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Entreprenadjuridik Kursens syfte är att de studerande ska få kunskap 

om vanliga juridiska frågeställningar i relationen 

mellan aktörer i byggprocessen. Kursen ska också ge 

kunskaper om olika avtalsformer som t ex 

kollektivavtalsrätt samt studier i bygg- och 

anläggningsavtalet, upphandling, offertlämnande 

samt ge praktiska exempel på lösningar av 

rättstvister. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 15 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2018-04-23 2018-05-11 2018-02-28

Mark och anläggning Kursens syfte är att ge den studerande 

grundläggande kunskaper om grundläggning och 

olika markanläggningstekniker samt olika material 

och materialval. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 20 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2018-10-29 2018-11-23 2018-09-30

Byggteknik Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om 

olika byggnaders konstruktion och olika 

konstruktioners egenskaper. Kursen ska även ge 

kunskaper om olika materials funktion samt dess 

användningsområden och hur materialval påverkar 

den färdiga byggnaden. De studerande ska få 

kunskaper motsvarande Betong 2. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 30 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2018-11-26 2019-01-04 2018-10-30

Fördjupning: 

Byggprocessen

Kursen ska ge fördjupade kunskaper gällande 

produktionsplanering, kalkylering och 

byggprocessens olika skeenden. I kursen ska den 

studerande arbeta med tillämpade exempel.

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2019-01-07 2019-02-22 2018-11-30

Fördjupning: Mark och 

anläggning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper gällande 

byggnation av vägar, gator och järnvägar. Kursen ska 

också ge kunskap om tjälens påverkan i t.ex. vägar 

och VA-anläggningar samt effekten av olika 

materialval i samband med detta. Den studerande 

ska genom övningar få kunskap om och förståelse 

för beräkningar av dimensionering för ny- och 

ombyggnationer av vägar och järnväg. Utöver det 

ska kursen även ge fördjupade kunskaper om olika 

betongkonstruktioner och konstruktionstekniker i 

betong, t.ex. industribyggnader och broar. 

Studenten ska dessutom få kännedom om olika 

metoder för byggande i berg och bergförstärkning. 

Byggproduktionsledare Gällivare Distans 35 Lapplands 

kommunalförbund, 

Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/-

lapplands-larcentra/vara-

utbildningar/Yh/Byggprodu

ktionsledare

2019-01-07 2019-02-22 2018-11-30
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Projektledning och 

projektmetodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning 

och ett projekts olika faser och beslutspunkter. 

Kursen ger den studerande färdigheter i att hantera 

hela flödet från projektplan och planering till 

genomförande och avslut. Kursen ska ge kunskaper 

om kommunikationsprocesser, projektorganisation 

samt dess ansvar och befogenheter.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-08-20 2018-09-14 2018-07-30

Entreprenadkalkylering Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för 

att ingå i ett anbud. Målet med kursen är att den 

studerande kan tolka och tillämpa ekonomiska 

beräkningar och begrepp som är viktiga i rollen som 

utförare, projektledare och beställare i ett projekt.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-09-17 2018-09-28 2018-08-20

Mätning och injustering Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

kunskap om hur man med hjälp av mätningar och 

beräkningar justerar in flödena i VVS-system. Målet 

med kursen är att ge den studerande kompetensen 

att genomföra mätningar och kalkyler samt bedöma 

funktionen i VVS-system.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-10-01 2018-10-12 2018-09-10

Styr-regler- och 

övervakningsteknik 

Kursens syfte är att ge kunskap om hur ett SCADA-

system (Supervisory Control And Data Acquisition) är 

uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att 

kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå. 

Kursen ger verktygen för att kunna utläsa och tolka 

värden från en flödesbild i ett driftkort eller en 

driftbild i SCADA. Vidare ska de studerande kunna 

tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett 

ventilationsaggregat och en värmeundercentral. De 

studerande ska med hjälp av dynamiska flödesbilder 

kunna avgöra hur en anläggning fungerar. Kursen 

ger kunskap om standardiserade databussar som 

används inom byggnadsautomation samt förmågan 

att kunna förstå skillnaden mellan fältnivå, ducnivå 

och DHC/SCADA-nivå. Målet med kursen är att ge 

fördjupad kännedom om standardiserade signaler 

och funktioner i byggnadsautomation, kunskap om 

standardiserade symboler som används i driftkort 

och SCADA-system samt kunskap om hur injustering 

av reglerade system påverkar funktionen och 

energianvändningen.  

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-10-15 2018-11-02 2018-09-20
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Kemi för VVS branschen Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

kunskap om hur föroreningar kan sprida sig i luft, 

samt kunskap om allmänna gaslagen och dess 

tillämpningar. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kompetens att identifiera och 

analysera vattenrening och förbränningsprocessen. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-11-05 2018-11-16 2018-10-15

Utvecklad VVS teknik Är att ge den studerande avancerade kunskaper i 

kylteknik samt kunskaper om kraftförsörjning, 

elektriska storheter samt färdighet i att läsa el 

ritningar och tolka dess innehåll. Kursen ska ge 

fördjupad kunskap om de faktorer som har 

betydelse vid beräkning av inkompressibel stationär 

strömning i rör och kanaler, samt kunskap om den 

strömningsteknik, som krävs för att dimensionera 

rör/kanalsystem och pumpar/fläktar. Målet med 

kursen är att den studerande kan identifiera och 

analysera termodynamiska samband samt utföra 

värmetekniska beräkningar.

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 30 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-11-19 2018-12-28 2018-10-25

Förvaltningsteknik Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad 

teoretisk och praktisk kunskap i energieffektivisering 

och genomförande av energianalys av byggnader. 

Den studerande får färdigheter i att upprätta drift- 

och underhållsinstruktioner för värme-, kyla- och 

ventilationssystem. Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kompetensen att kunna redogöra 

för faktorer som styr fastighetens ekonomi samt 

utföra tillståndskontroller i byggnader. 

VVS-ingenjör Jönköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/vvs-ingenjor/

2018-12-31 2019-01-25 2018-12-01

Arbetsmiljö- och 

kvalitetsteknik

Kursen skall ge förståelse för sambandet mellan 

teknik, människa och miljö samt grundläggande 

kunskaper i kvalitets- och miljöteknik. Kursen ger 

kunskaper om arbetsmiljöansvaret samt gällande 

arbetsmiljökrav. Kursen skall även ge kunskaper i hur 

företag styr sin verksamhet med hjälp av olika 

ledningssystem.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 20 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2018-11-16 2018-10-12

Entreprenörskap Kursen skall ge en allmän orientering om 

entreprenörskap samt förståelse för de tidiga 

skedena i den entreprenöriella processen från idé till 

etablerat företag eller projekt. Kursen ska också ge 

kunskap om hur mindre företag fungerar och hur 

man upprättar affärsplaner samt visa på olika 

administrativa rutiner såsom budgetering, 

marknadsföring och enklare bokföring.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 10 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2018-12-14 2018-10-12
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Byggprocessen Kursen skall ge grundläggande kunskaper om 

byggprojektets organisation och byggprocessens 

olika skeden från produktbestämning till 

produktframställning i nutid samt en orientering om 

aktuella utvecklingstrender för en förbättrad 

framtida byggprocess. Kursen skall också ge 

kunskaper om byggets ekonomi och olika typer av 

kalkyler.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 25 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-11-12 2018-12-14 2018-11-01

Byggkonstruktion Byggkonstruktion är för dig som vill förstå och lära 

mer om hur konstruktioner i trä, stål och betong är 

utformade och hur egenskaperrna hos respekative 

konstruktionssmaterial påverkar bärförmågan.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 25 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-10-22 2019-03-10 2018-10-12

Byggprojektledning Byggprojektledning handlar om att styra och leda ett 

byggprojekt på ett effektivt sätt genom alla dess 

faser, från idé till en färdig byggnad.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 20 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2018-12-17 2019-02-15 2018-12-07

Entreprenadjuridik Kursen behandlar juridiska relationer mellan 

beställare, entreprenörer, underentreprenörer, 

leverantörer, konsulter, besiktningsförrättare och 

andra aktörer på byggmarknaden. Kursen ger 

kunskaper om hur avtal mellan parter på 

byggmarknaden ser ut samt hur tillämpningen av 

dessa sker i den yrkesmässiga vardagen.

Arbetsledare inom bygg- 

anläggning

Kramfors Bunden 10 Kramfors kommun, 

Yrkeshögskolan Höga 

kusten

www.yhk.se 2019-02-18 2019-03-15 2019-02-12

Utbildningsområde: Data/IT

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Java EE Kursens syfte är att den studerande får kunskap och 

praktiska färdigheter i att implementera lösningar 

med Java EE. Lära sig vilka tekniker och API:er som 

ingår i Java EE.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 50 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-10-08 2018-12-14 2018-10-01

Webbutveckling Specialiserade kunskaper i modern utveckling för 

webben, med tekniker som HTML5 och CSS3.Kursen 

behandlar också hur man använder JavaScript och 

några tillhörande moderna ramverk, för att skapa 

dynamiska websidor.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 30 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-06-25 2018-09-07 2018-06-18

Designmönster och 

arkitektur

Utveckla fördjupad kunskap om designmönster som 

är vanligt förekommande i applikationsutveckling. 

Kursen behandlar designmönster som factory, 

singleton, builder, etc.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 20 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-09-10 2018-10-05 2018-09-03
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Systemutveckling, TDD och 

Scrum

Planera och leda ett agilt projekt samt förståelse för 

vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för 

att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt. 

System för att stöda Scrum med funktionalitet för 

sprints, user stories etc.

Javautvecklare Hudiksvall Bunden 30 Iftac AB iftac.se/yh-

utbildning/javautvecklare

2018-12-17 2019-01-25 2018-12-10

Programmering ur 

testperspektivet

Syftet med kursen är att de studerande skall få 

kunskaper om hur programutvecklingsarbetet går till 

i praktiken, förståelse för teknisk testning och 

färdighet i att använda programmering för att utföra 

automatisering av mjukvara. Detta genom att lära 

sig om objektorienterad programmering, 

webbprogrammering och verktyg för 

automatisering.

Kursen innehåller:

• Dokumentationsstandarder och utformning av 

testfall för enhetstest

• Webbprogrammering och dokumentstrukturer

• Objektorienterad programmering

• Arbete vid utveckling av programvara

• Versionshantering

• Automatiserade enhetstest och 

regressionstestning

• API:er

• Testdriven utveckling

• Automatisering av GUI-test för appar och 

webbläsare

• Ramverk för testautomatisering

Mjukvarutestare Södertälje Bunden 30 Södertälje kommun, 

Campus Telje

campustelge.se/yrkeshogsk

ola/

2018-06-04 2018-07-13 2018-05-27

Databasteknik för testare Kursen behandlar grundläggande begrepp om 

databaser samt funktion och funktionskontroller:

• SQL

• Arkitektur för databassystem

• Relationsdatabasmodeller

• Databasdesign

• Lagringsstrukturer

• Transaktionshantering

• Validering och verifiering för databassystem

Mjukvarutestare Södertälje Bunden 20 Södertälje kommun, 

Campus Telje

campustelge.se/yrkeshogsk

ola/

2018-08-06 2018-08-31 2018-07-29
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Testrapportering Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen får den studerande genom föreläsningar 

och praktiska övningar lära sig vad som förväntas av 

en testrapport samt kompetens i hur den anpassas 

efter olika typer av kunder och uppdrag. Den 

studerande får kompetens i att ge intressenter rätt 

information samt kunskap i hur man visualiserar 

testresultat.

Kursen tar upp:

• Testrapportering

• Testmätning

• Visualisering

Mjukvarutestare Södertälje Bunden 15 Södertälje kommun, 

Campus Telje

campustelge.se/yrkeshogsk

ola/

2018-09-03 2018-09-22 2018-08-26

Utvecklas till en testare Kursens huvudsakliga innehåll

Under kursens gång får de studerande genom 

föreläsningar och praktiska övningar kunskap och 

färdigheter inom olika tekniker och verktyg för att 

kunna utveckla ett kritiskt tänkande, angripa 

problem ur olika perspektiv samt kunna förstå och 

angripa komplexa system och dess problem. Kursen 

ger även de studerande kunskap att förstå testarens 

roll i förhållande till övriga i projektet samt testarens 

unika roll i vissa aspekter av utvecklingen av nya 

programvaror.

Kursen tar upp:

• Kartläggning, modeller

• Kritiskt tänkande

• Kreativt tänkande

• Heuristik

• Analys av komplexa system

Mjukvarutestare Södertälje Bunden 25 Södertälje kommun, 

Campus Telje

campustelge.se/yrkeshogsk

ola/

2018-09-24 2018-10-26 2018-09-16

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Dressyr B Efter kursen skall deltagaren självständigt kunna 

sköta och vårda hästar, stall och utrustning, kunna 

rida dressyrprogram på LA – nivå samt ha kunskaper 

och färdigheter att hantera och rida unghästar.

Ridlärare Vreta Kloster Bunden 25 Östergötlands läns landsting 

- Vretagymnasiet

www.nbg.nu 2018-03-19 2018-12-21 2018-03-19

http://campustelge.se/yrkeshogskola/
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Hippologi B Efter kursen ska deltagaren ha kunskap om 

utveckling från föl till vuxen häst, träningslära, 

anläggningsvård och banunderlag samt 

inhysningssystem, stallmiljöer och aktuella

miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Ridlärare Vreta Kloster Bunden 20 Östergötlands läns landsting 

- Vretagymnasiet

www.nbg.nu 2018-03-19 2018-12-21 2018-03-19

Hoppning B Efter kursen ska deltagaren  självständigt kunna 

sköta och vårda hästar, stall och utrustning, kunna 

rida godkänd banhoppning enligt stilbedömning lätt 

klass samt  kunna förbereda och assistera vid 

löshoppning.

Ridlärare Vreta Kloster Bunden 25 Östergötlands läns landsting 

- Vretagymnasiet

www.nbg.nu 2018-03-19 2018-12-21 2018-03-19

Hästen och företaget Efter kursen ska deltagaren ha kunskaper om 

företagsadministration, redovisning, kalkylering, 

olika finansieringsformer, marknadsföring och 

investeringar. Dessutom behandlas företagets roll i 

EU, lagstiftning vid försäljning och köp mm.

Ridlärare Vreta Kloster Bunden 20 Östergötlands läns landsting 

- Vretagymnasiet

www.nbg.nu 2018-03-19 2018-12-21 2018-03-19

Ridlära/ Under-

visningsmetodik B

Efter kursen ska deltagaren ha fördjupade kunskaper 

i dressyr- och hopplära, självständigt kunna planera 

och leda ridlektioner och teorilektioner samt ha 

förmåga att anpassa undervisningsmetodiken till 

olika elevers kunskapsnivå.

Ridlärare Vreta Kloster Bunden 20 Östergötlands läns landsting 

- Vretagymnasiet

www.nbg.nu 2018-03-19 2018-12-21 2018-03-19

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Personligt ledarskap En kurs där du lär dig identifiera dina starka och 

svaga sidor och på vilket sätt de bäst nyttjas och 

hanteras i yrkesrollen. Sätt personliga mål i 

yrkeslivet med coachning och vägledning.

Säljare KAM Göteborg Bunden 20 Plushögskolan AB - 

Affärshögskolan

affarshogskolan.se/utbildni

ngar/kam-

saljare/?_ga=2.262492236.1

158461282.1505910433-

311267963.1491385463

2018-04-03 2018-04-27 2018-03-26

KAM-juridik Efter kursen har du kunskap om de lagar och avtal 

som påverkar olika affärsförhållanden och hur de 

påverkas av olika företagsformer.

Säljare KAM Göteborg Bunden 20 Plushögskolan AB - 

Affärshögskolan

affarshogskolan.se/utbildni

ngar/kam-

saljare/?_ga=2.262492236.1

158461282.1505910433-

311267963.1491385463

2018-05-02 2018-05-25 2018-04-23

Projektledning Projektledningskurs där du efter slutförd kurs har 

kompetens

att initera, planera, genomföra, följa upp och avsluta

ett framgångsrikt projekt på bästa sätt.

Säljare KAM Göteborg Bunden 15 Plushögskolan AB - 

Affärshögskolan

affarshogskolan.se/utbildni

ngar/kam-

saljare/?_ga=2.262492236.1

158461282.1505910433-

311267963.1491385463

2018-05-29 2018-06-15 2018-05-21

http://www.nbg.nu/
http://www.nbg.nu/
http://www.nbg.nu/
http://www.nbg.nu/
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Arbetsrätt Kursen innehåller:

• Det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad

• Arbetsmiljölagen och arbetstidslagen

• Semesterlagen

• Sjuklönelagen

• Föräldraledighetslagen

• LAS-tillämpliga bestämmelser

• Kvittningslagen

• Skadeståndslagen

• MBL 

Lönespecialist Jönköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/lonespecialist-

2/

2018-05-07 2018-06-08 2018-04-15

Affärsengelska Målet är att man efter genomförd kurs ska ha 

utvecklat förmågan att använda det engelska 

språket som ett verktyg inom löne- och 

personalfrågor inom internationella koncerner och 

vid internationella kontakter.

Lönespecialist Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/lonespecialist-

2/

2018-08-13 2018-08-24 2018-07-15

Organisation och ledning 

av löneprocesser

Kursen innehåller:

• Processmetodik inom löneprocessen, föreläsning 

obligatorisk.

• Anställning, avslut och övriga delprocesser inom 

lönearbetet och närliggande personalarbete.

• Nyckeltal nödvändiga för utvärdering av en 

löneprocess.

Lönespecialist Jönköping Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/lonespecialist-

2/

2018-08-27 2018-09-28 2018-08-01

Pedagogik Målet med kursen är att få kompetens om förmågan 

att lära ut kunskap relaterad till yrkesrollen på ett 

pedagogiskt och metodiskt sätt. 

Lönespecialist Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/lonespecialist-

2/

2018-12-10 2018-12-21 2018-11-15

Att organisera och leda 

projekt

Målet med kursen är att kunna driva projekt 

effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som 

verksamheten och kunden efterfrågar. Kursen ger 

den studerande möjlighet att genom metoder och 

egna erfarenheter kunna leda olika former av 

förändringsprocesser i en organisation. Den 

studerande får efter avslutad kurs kompetens i att 

självständigt genomföra kundorienterade projekt. 

Key Account Management Jönköping Distans 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2018-04-09 2018-04-27 2018-03-15

KAM fördjupning Målet med kursen är att hitta nya möjligheter till 

lösningar för utveckling både för företaget och för 

kunden inom hela företagets och kundens 

organisation; t. ex inom produktion, logistik, kvalitet 

m.m. Den studerande ska också kunna 

implementera nyckelkundsstrategier i en 

organisation. 

Key Account Management Jönköping Distans 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/key-account-

management-3/

2018-05-21 2018-06-15 2018-04-20

http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/lonespecialist-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/key-account-management-3/


Internredovisning Kursens syfte är att ge den studerande utökade 

kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-04-30 2018-05-25 2018-04-03

Löneadministration Kursens syfte är att ge kunskaper inom 

löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas 

samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-05-28 2018-06-22 2018-05-02

Engelska för ekonomer Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i 

hur ekonomiska termer benämns på engelska. Målet 

med kursen är att ge den studerande färdigheter i 

att kommunicera information och beslutsunderlag 

på engelska. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-08-13 2018-08-24 2018-07-16

Handelsrätt Kursens syfte är att ge kunskap om de rättsregler 

som styr ekonomiska transaktioner och 

förehavanden. Den studerande ska kunna föreslå 

lösningar på juridiska problem och frågeställningar 

inom handelsrättens område. Den studerande ska 

även kunna tillämpa centrala juridiska begrepp och 

metoder i syfte att upprätta juridiska dokument som 

kan förekomma inom utbildningens 

kompetensområde.  Vidare ska den studerande 

kunna kritiskt reflektera över komplexa juridiska 

ställningstaganden inom de områden som kursen 

behandlar. Målet med kursen är att den studerande 

ska få grundläggande kunskap om, samt visa 

förståelse för och kunna tillämpa de rättskällorna 

som faller inom ramen för kursens rättsområde Den 

studerande ska kunna identifiera och lösa komplexa 

juridiska frågeställningar inom området, samt 

reflektera över lösningars rimlighet, nytta och 

konsekvens. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-08-27 2018-11-02 2018-07-30

Beskattningsrätt Syftet med kursen är att ge den studerande 

genomgripande kunskaper inom ämnet 

beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.  Den 

studerande ska söka relevant rättsinformation. 

Kursen ska vidare utveckla de studerandes förmåga 

att självständigt lösa skatterättsliga problem och 

uppgifter för olika typer av associationer och 

löntagare. Den studerande ska föreslå potentiella 

skattedispositioner i bokslutet. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-12-31 2019-03-08 2018-12-03
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Koncernredovisning Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av 

begreppet koncern och koncernredovisning. De 

studerande får kunskap om vad det innebär för ett 

företag att ingå i en koncern samt kompetens för att 

genomföra en enklare koncernredovisning. 

Redovisningsekonom Lidköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2019-03-11 2019-03-22 2019-02-18

Internredovisning Kursen ska ge den studerande kompletterande 

kunskaper i redovisning med inriktning mot 

internredovisning.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-05-07 2018-06-01 2018-04-05

Löneadministration Kursen ska ge den studerande kunskaper inom 

löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas, 

samt hur man praktiskt utför löneberäkningar.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom/

2018-06-04 2018-06-29 2018-05-01

Handelsrätt Kursen ska ge kunskap om de regler och lagar som 

styr ekonomiska transaktioner och effekterna av 

dessa. De studerande ska kunna tolka och upprätta 

avtal och föreslå lösningar på juridiska problem, 

särskilt i frågor som gäller företagande. De ska kunna 

tillämpa centrala juridiska begrepp främst inom 

förmögenhetsrättens område. 

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2018-08-13 2018-10-19 2018-06-25

Beskattningsrätt Kursen ger de studerande genomgripande 

kunskaper inom ämnet beskattningsrätt. Vidare ska 

de studerande kunna föreslå potentiella 

skattedispositioner i bokslutet. Efter avslutad kurs 

ska den studerande även ha insikt i hur man söker 

rättsinformation.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 50 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2018-12-17 2019-02-22 2018-11-15

Koncernredovisning Kursen ska ge den studerande översiktlig kunskap 

om innebörden av koncern och koncernredovisning 

samt olika koncernbegrepp. De studerande ska även 

få en insikt i vad det innebär att praktiskt ingå i en 

koncern.

Redovisningsekonom Jönköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/redovisningsek

onom-3/

2019-02-25 2019-03-08 2019-01-20

Digital Product 

Management

Kunskaper inom Product management för utveckling 

av webb och e-handelslösningar. Fokus på helheten 

och bryggan mellan användare, tekniken och 

affären.  

Product Manager E-

Commerce

Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 15 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/Pro

duct-Manager-E-

commerce.html

2018-05-14 2018-06-01 2018-04-30

Digitala Affärer – digital 

marknadsföring och analys

Förståelse för digitala marknads- och 

försäljningskanaler.Kunna förse de olika kanalerna 

med rätt innehåll, vid rätt tid, till rätt målgrupp. 

Analys och uppföljning av marknadsaktiviteter. 

Product Manager E-

Commerce

Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 30 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/Pro

duct-Manager-E-

commerce.html

2018-08-27 2018-06-01 2018-08-13
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Upphandlingsprocessen 

och LOU

Kursens syfte är att ge den studerande goda 

grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad 

och verktyg för hur man kan genomföra en optimal 

upphandlingsprocess. Kursen behandlar delområden 

affärsstrategisk analys, upphandling, leverans, 

uppföljning och kvalitetskontroll. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 25 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-03-19 2018-04-20 2018-02-28

Supplier Relationship 

Management (SRM)

Kursens syfte är att introducera begrepp, metoder 

och verktyg för att driva ett företags 

leverantörsutveckling eller Supplier Relationship 

Management (SRM). Målet med kursen är att den 

studerande ska ha kunskaper om synsätt, metoder 

och styrning av ett företags bas av leverantörer så 

att en full nytta erhålls från leverantörsledet.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-08-13 2018-08-31 2018-06-27

Affärsjuridik och avtal Kursens syfte är att ge kunskap inom de 

övergripande rättsområden som är nödvändiga för 

en inköpare/upphandlare. Den studerande ska 

kunna tolka och upprätta avtal, samt föreslå 

lösningar på enklare juridiska problem. Vidare ska 

den studerande kunna analysera och upprätta 

juridiska dokument som kan förekomma inom 

området. Den studerande ska även veta hur man 

kan lösa juridiska tvister inom affärslivet.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-09-03 2018-09-28 2018-08-15

Ledarskap och organisation Syftet med kursen är att ge kunskaper i olika 

ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för 

att utveckla den studerandes inköpsledarskap. Den 

studerande ska ha utvecklat en kunskap om sin egen 

roll som ledare och färdigheter i att leda, hantera 

och kommunicera som ledare i en mindre grupp. 

Kursen ska även ge kunskaper om olika 

organisationsformer och deras användbarhet i olika 

sammanhang. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-10-01 2018-10-19 2018-09-12

Förhandlingsteknik och 

affärsmässighet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper 

om grundläggande strategier och taktiker i 

intressebaserad förhandling kopplat till 

kategoristrategi. Under kursens gång diskuteras 

också hur människans agerande vid 

förhandlingsbordet styrs av psykologiska, sociala och 

etiska aspekter.

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-10-22 2018-11-16 2018-10-03
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Operativt inköpsstyrning Kursens syfte är att ge kunskaper inom styrning av 

en operativ anskaffningsprocess. Den studerande 

ska lära sig vilka delprocesser som förekommer i 

samband med inköp/avrop av varor och tjänster. 

Kursen ska ge förståelse för lagerstyrning och belysa 

de externa och interna krav som ställs på 

inköps/avropsprocessen i olika sammanhang. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-11-19 2018-12-14 2018-10-31

Business English Kursens syfte är ge den studerande tillräckliga 

kunskaper för att kunna fungera i en internationell 

miljö i samband med sin yrkesutövning. Kursen ska 

ge kompetens i att använda korrekt språk i skriftlig 

och muntlig affärskommunikation på engelska, bl. a. 

möten och förhandlingar, samt färdighet att 

korrespondera med tonvikt på de situationer som 

förekommer inom inköpsprocessen. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2018-12-17 2019-01-04 2018-11-28

Projektledning och 

metodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som 

arbetsform och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. Kursen ger den 

studerande färdigheter i att hantera flödet från 

projektidé och förberedelser till genomförande och 

avslut. Den studerande får efter avslutad kurs 

kompetens i att självständigt genomföra och leda 

enklare projekt, med fokus på inköp. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-01-07 2019-02-01 2018-12-19

Hållbara inköp Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet 

med bäring på inköp och upphandling. Den 

studerande ska få en fördjupad bild över fortsatt 

utveckling inom området hållbar försörjning och 

insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de 

påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, 

miljömässigt som socialt perspektiv. 

Strategisk 

inköpare/upphandlare

Stockholm Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopareupphandlare/

2019-02-04 2019-02-22 2019-01-15

Affärsjuridik och avtal Kursen ska ge nödvändiga kunskaper inom de 

rättsområden som är nödvändiga för en 

inköpare/upphandlare. Den studerande ska kunna 

tolka och upprätta avtal, samt föreslå lösningar på 

juridiska problem. Vidare ska den studerande kunna 

analysera och upprätta juridiska dokument som kan 

förekomma inom området. Den studerande ska 

även efter avslutad kurs veta hur man kan lösa 

juridiska tvister inom affärslivet.

Strategisk inköpare Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-05-21 2018-06-15 2018-05-01

Förhandlingsteknik Kursen ska ge den studerande kunskaper i att lära 

sig att förhandla inom företagslivet, samt att kunna 

anpassa sitt budskap efter olika mottagares behov. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-06-18 2018-06-29 2018-05-31
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Business English Kursen ska ge den studerande tillräckliga kunskaper 

för att kunna fungera i en internationell miljö. 

Kursen ska ge kompetens i att använda korrekt språk 

i skriftlig och muntlig affärskommunikation på 

engelska, bl.a. möten och förhandlingar, samt 

korrespondens med tonvikt på de situationer som 

förekommer inom inköpsprocessen. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-08-13 2018-08-31 2018-07-01

Företagets miljöarbete Kursen syftar till att ge kunskaper inom 

miljöområdet med bäring på inköp. Vidare ges en 

översiktlig bild över fortsatt utveckling inom 

området hållbar logistik. Den studerande ska lära sig 

begrepp och lära sig förstå hur man på miljöområdet 

kan möta lagstiftning, regelverk, marknadskrav med 

hjälp av befintliga verktyg och system. Detta innebär 

bl a genomförande av miljökalkyler. Dessutom ska 

kursdeltagarna kunna bearbeta, analysera och 

värdera fakta hämtade från ett företags 

miljöredovisning. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-09-03 2018-09-14 2018-08-15

Projektledning Kursen ska ge kunskaper om hur ett projekt 

planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. 

Kursen ska också ge förmåga att kunna avgöra när 

projektformen ska tillämpas eller när uppgiften faller 

under normala processer i en linjeorganisation. 

Under kursen ska deltagarna ges möjligheter att 

tränas i att använda IT-baserade 

projektledningsverktyg.

Strategisk inköpare Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-09-17 2018-10-05 2018-08-30

Ledarskap och organisation Den studerande ska efter genomgången kurs ha 

förståelse för ledarskap, samt förstå vikten av 

självinsikt för att fungera som ledare, men även för 

att ledas. Den studerande ska ha verktyg och 

metoder för praktiskt ledningsarbete. Den 

studerande ska ha kunskap om olika 

organisationsformer och deras användbarhet i olika 

sammanhang. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-10-08 2018-10-26 2018-09-18

Strategiskt inköp Den studerande ska efter genomgången kurs ha 

kunskap om hur inköpsorganisation inom 

tillverkande företag, offentlig sektor, handel, 

tjänsteföretag kan utformas. Den studerande ska ha 

en helhetssyn på inköps betydelse för 

verksamhetens måluppfyllelse och hur övriga 

verksamheters krav påverkar målformuleringen för 

inköp. Den studerande ska ha kännedom om vilka 

resurser som krävs för att styra en inköpsfunktion 

och vilka strategier och målsättningar som kan vara 

lämpliga att arbeta med. Den studerande ska ha 

kunskap om vikten av kategoristyrning för att skapa 

bästa möjliga besparingspotential och mervärde. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 35 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-10-29 2018-12-14 2018-10-10
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Supply Chain Management Kursen ska ge kunskap om styrningen av 

materialflödet från råvaruleverantör till slutlig 

förbrukare. Flödet följs från leverantör via inköp, 

förråd, tillverkning och förädlingm lager, distribution 

och transport. Den studerande får förståelse för hur 

inköpsfunktionen samverkar med andra funktioner, 

såväl tekniskt som ekonomiskt, för att skapa en 

effektiv Supply Chain. Kursen ska ge den studerande 

ett helhetstänkande och förståelse för samtliga 

flöden i en verksamhet samt hur dessa kan påverka 

ett företag ekonomiskt. 

Strategisk inköpare Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/strategisk-

inkopare-2/

2018-12-17 2019-01-11 2018-11-25

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Turism och 

destinationsutveckling

Ska redogöra för resmålet som en destination och 

vilka omvärldsfaktorer och intressenter som 

påverkar dess verksamhet samt vilka faktorer som är 

av betydelse för att skapa turismutveckling på lokal 

och regional nivå. 

Koordinator inom 

besöksnäringen

Båstad Bunden 20 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.bastad.se/akademibas

tad/yhutbildningar/kvalifice

rad-koordinator-

specialisering-turism-och-

service/

2018-04-09 2018-05-04 2018-03-29

Hållbar utveckling Ska ge fördjupad förståelse för hållbar utveckling 

och dess koppling till besöksnäringen samt kunskap 

om kundpsykologi. Fokus på hur hållbar utveckling 

kan implementeras i en verksamhets alla led och 

vikten av en tydlig styrning. 

Koordinator inom 

besöksnäringen

Båstad Bunden 25 Båstad kommun Akademi 

Båstad

www.bastad.se/akademibas

tad/yhutbildningar/kvalifice

rad-koordinator-

specialisering-turism-och-

service/

2018-10-01 2018-11-02 2018-09-17

Försäljning, bemötande & 

service

Ska ge färdigheter i olika säljtekniker, köp- och 

säljprocessen och förhandlingsteknik. Kunskap och 

förståelse för service, bemötande, olika 

kundtyper/situationer och key account 

management. 

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 20 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-03-19 2018-04-13 2018-02-26

http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/strategisk-inkopare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/strategisk-inkopare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/strategisk-inkopare-2/
http://www.tucsweden.se/yrkeshogskola/vara-utbildningar/strategisk-inkopare-2/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.bastad.se/akademibastad/yhutbildningar/kvalificerad-koordinator-specialisering-turism-och-service/
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html


Projektledning & 

Projektmetodik

Ska ge färdigheter i att hantera projekt - från idé till 

utvärdering och rapportering som byggs upp av olika 

teorier och metoder. Kursen behandlar också 

projektgruppens roller samt olika ledarstilar.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 25 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-10-08 2018-11-09 2018-09-17

Revenue Management Kursen ger den studerande kunskap om hur man kan 

öka företagets intäkter och lönsamhet genom att 

agera utifrån marknadens förutsättningar och ta 

kontroll över utbud och efterfrågan.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 15 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-11-19 2018-12-07 2018-10-29

IT & Sociala medier Ska ge färdighet i att använda digitala kanaler för 

marknadsföring, kommunikation och försäljning och 

hur man följer upp resultaten i användning av olika 

sociala medier.

Affärsutveckare turism Uddevalla, 

Lidköping, Borås

Bunden 30 Uddevalla kommun, 

Högskolecentrum Bohuslän

www.hcb.se/utbildning/yrk

eshogskoleutbildningar/affa

rsutvecklare-turism.html

2018-12-10 2019-01-18 2018-11-19

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Journalistik och information

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html
http://www.hcb.se/utbildning/yrkeshogskoleutbildningar/affarsutvecklare-turism.html


Juridik för kommunikatörer Kursen ger kunskap om ansvarsfrågor - ansvar för 

exempelvis en fysisk person, kommunikationsbyrå 

eller annonsör och ger praktisk vägledning i 

regelverket och vilka krav som ställs på dig i din 

yrkesroll. De teoretiska inslagen varvas 

genomgående med exempel från 

Marknadsdomstolen och allmän domstolspraxis 

samt praktiska erfarenheter från domstolsprocesser 

inom rättsområdet. Den studerande får genom de 

två block, där avtalsrätt, offentlig rätt och 

grundläggande metodlära utgör ett block och 

immaterialrätt och marknadsrätt ett annat, kunskap 

om de juridiska krav som ställs på kommunikationen 

i digitala medier. Den studerande får insikt i 

grundläggande metodlära med lagar och dess 

uppbyggnad, gränsdragning mellan juridik och 

moral/etikproblemlösningsmetod, avtalsrätt samt 

offentlig rätt. Vidare ges kunskaper i marknadsrätt 

och immaterialrätt; upphovsrätt, varumärkesrätt 

och IT-rätt.

Operativ Digital 

kommunikatör

Lidköping Bunden 20 Lidköpings kommun 

Campus Lidköping

lidkoping.se/barn-och-

utbildning/campus-

lidkoping/vad-vill-du-

studera/pagaende-

program/operativ-digital-

kommunikator/

2018-04-30 2018-05-27 2018-04-27

Content marketing Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i vad 

content marketing är, hur det kan användas för att 

bygga upp varumärken och visa på praktiska verktyg 

som kan användas för att arbeta med innehåll i olika 

digitala kanaler. Den studerande får kännedom om 

den viktiga roll som content marketing kan spela i 

ett företags kommunikationsstrategi och på vilket 

sätt redaktionella metoder kan skapa känslomässiga 

band till varumärket hos målgruppen som gör att de 

återvänder till varumärkets kommunikationskanaler. 

Den studerande får kunskap om hur man skapar ett 

relevant, trovärdigt och kunskapsbyggande innehåll 

för en målgrupp, som man kan behålla i en långsiktig 

och lojal relation. Den studerande får färdigheter i 

att skapa strategier- att bygga en historia kring ett 

varumärke, taktisk innehållsplanering utifrån 

målgrupp och olika kanaler, samt tekniker för ett 

redaktionellt tankesätt.

Operativ Digital 

kommunikatör

Lidköping Bunden 20 Lidköpings kommun 

Campus Lidköping

lidkoping.se/barn-och-

utbildning/campus-

lidkoping/vad-vill-du-

studera/pagaende-

program/operativ-digital-

kommunikator/

2018-05-28 2018-06-22 2018-05-25

https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/


Affärs- och 

organisationskunskap

 Kursen ska ge den studerande förståelse för hur 

man integrerar de sociala medierna i 

affärsverksamheten, hur de digitala insatserna leder 

till försäljning och affärsnytta. Kunskaper om 

organisationsstruktur och affärskunskap, främst då 

inom kommunikations- och marknadsavdelning på 

företagen ingår i denna kurs. Den studerande ska 

också få förståelse för vilka aktiviteter som krävs för 

att infria företagets/organisationens uppsatta 

affärsmål och ROI – hur man räknar hem sina 

satsningar i digitala medier.

Operativ Digital 

kommunikatör

Lidköping Bunden 15 Lidköpings kommun 

Campus Lidköping

lidkoping.se/barn-och-

utbildning/campus-

lidkoping/vad-vill-du-

studera/pagaende-

program/operativ-digital-

kommunikator/

2018-08-13 2018-09-02 2018-08-10

Trendspaning/ 

Omvärldsbevakning

Kursen ska ge den studerande kunskap i hur man 

utför branschspecifik omvärldsbevakning för det 

företag/organisation man arbetar på samt inom 

ämnet digitala medier för att följa med i tendenser 

och trender inom den digitala världen. Den 

studerande ska aktivt kunna identifiera trender och 

analysera dessa. Kursen ska ge förståelse för vikten 

av att arbeta med omvärldsbevakning samt 

förståelse för trendernas konsekvenser. Kursen 

behandlar verktyg och metoder för att löpande 

utföra omvärldsbevakning på ett strukturerat sätt, 

samt hur man avgränsar och sållar informationen. 

Efter kursen ska den studerande ha god kännedom 

om hur man fångar upp trender, förändringar i 

sociala medier och nya plattformar.

Operativ Digital 

kommunikatör

Lidköping Bunden 15 Lidköpings kommun 

Campus Lidköping

lidkoping.se/barn-och-

utbildning/campus-

lidkoping/vad-vill-du-

studera/pagaende-

program/operativ-digital-

kommunikator/

2018-09-03 2018-09-23 2018-08-31

Utbildningsområde: Juridik

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Kultur, media och design

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/
https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/campus-lidkoping/vad-vill-du-studera/pagaende-program/operativ-digital-kommunikator/


Dekormåleriuppdrag/ Eget 

arbete

I kursen ingår olika metoder inom äldre och nyare 

tiders måleri samt en översikt gällande olika färgers 

påverkan på miljön. Kursen ger stora möjligheter för 

egna idéer där nya material kan prövas och 

analyseras ur användnings- ekonomi- och 

miljösynpunkt. Kursen ger kunskap om planering och 

inlämning av förslag på olika lösningar efter ritningar 

och önskemål från kund. Kursen ger färdighet att 

beräkna arbetsinsats och materialkostnad.                                 

Dekormålare Tibro Bunden 30 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/d

ekormalare

2018-04-09 2018-06-08 2018-03-25

Formgivning/ Eget 

projekt/Externa uppdrag

I denna kurs skall den studerande formge och 

tillverka en egen produkt eller genomföra ett större 

restaureringsarbete.

Den studerande skall använda de kunskaper som 

införskaffats under utbildningen för att utforma en 

eller flera produkter som kan vara grund för fortsatt 

arbete inom förgyllaryrket. Hänsyn skall tas till 

materialåtgång och tid. Samtliga produkter/arbeten 

skall prissättas.

Förgyllare Tibro Bunden 75 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/fo

rgyllare

2018-03-30 2018-12-21 2018-04-15

Tapetserarteknik, grund Kursen ger kunskaper i tapetserarens arbetssätt, 

material och metoder. Tapetseringsövning, stolsits, 

materialkunskap, verktyg och hjälpmedel.

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 8 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obelrestaurerare

2018-03-19 2018-06-08 2018-03-04

Fördjupning, valfritt 

hantverk

Den studerande får själv välja fördjupningskurser 

inom tapetsering, förgyllning, träbildhuggeri, 

dekormåleri och restaureringsteknik. 

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 45 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obelrestaurerare

2018-04-03 2018-12-21 2018-03-18

Dekormåleri, grund I kursen ingår undervisning i grundläggande tekniker 

för ådringsmålning, marmoreringsmålning och 

färglära. 

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 8 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obelrestaurerare

2018-03-19 2018-12-21 2018-03-04

Förgyllning, grund Kursen ger en inblick i olika förgyllartekniker, så som 

rengöring, gjutning, förgyllning, retuschering och 

patinering.

Möbelrestaurerare Tibro Bunden 8 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obelrestaurerare

2018-03-19 2018-12-21 2018-03-04

Slutarbete Kursens innehåll: Praktiskt arbete inom tapetsering 

som bedöms som slutarbete.

Mål för den studerande: Att kunna slutföra ett 

projekt med, för den studerande, hög svårighetsgrad 

på ett hantverksmässigt och självständigt sätt. 

Projektet kan innehålla en kundmöbel, ett 

företagsuppdrag eller ett produktutvecklingsprojekt. 

Det kan också bestå av flera delar, eller vara en 

sammanställning av arbete i andra kurser.

Möbeltapetserare Tibro Bunden 40 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obeltapetserare

2018-03-26 2018-06-08 2018-03-11

http://www.folkuniversitetet.se/dekormalare
http://www.folkuniversitetet.se/dekormalare
http://www.folkuniversitetet.se/forgyllare
http://www.folkuniversitetet.se/forgyllare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobelrestaurerare
http://www.folkuniversitetet.se/mobeltapetserare
http://www.folkuniversitetet.se/mobeltapetserare


Projektarbete steg 2 Kursens innehåll: Tillverkning av modell eller produkt 

utifrån en beställning, inom ramen för 

tapetseraryrket. Utrymme för egna idéer och 

modeller. Möjlighet att prova nya material och 

analysera dessa ur användnings- ekonomi- och 

miljösynpunkt.

Mål för den studerande: Att kunna arbeta efter 

muntliga och skriftliga beställningar i ett större 

sammanhang med kvalitetsansvar. Att kunna 

analysera och bedöma och välja material i 

förhållande till användningsområde, helhet, effekter 

och ekonomi, kunskap om aktuellt material. 

Möbeltapetserare Tibro Bunden 30 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/m

obeltapetserare

2018-04-16 2018-06-22 2018-04-02

Framtagning av 

Gustaviansk spegel (6)

I denna kurs ska eleven rita och skära en spegel av 

Gustaviansk typ. Mål för den studerande: Att kunna 

planera och utföra ett sammanhållet arbete 

bestående av olika delar och ta hänsyn till 

lönsamhet och miljö. Att kunna välja teknik och 

arbetsform utifrån olika material samt utföra 

beställningar med högt ställda estetiska och tekniska 

kvalitetskrav. Att kunna analysera och bedöma olika 

materials betydelse för slutprodukten. Att kunna 

bedöma och värdera färdiga produkter i förhållande 

till ställda krav och göra en prisberäkning, både 

gällande en-stycks och serietillverkning.

Träbildhuggare Tibro Bunden 55 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/tr

abildhuggare

2018-03-19 2018-06-08 2018-03-04

Formgivning/ Eget projekt I denna kurs skall den studerande formge och 

tillverka en egen produkt. Den studerande skall 

använda de kunskaper som införskaffats under 

utbildningen för att utforma en eller flera produkter 

som kan vara grund för fortsatt arbete inom 

bildhuggeriyrket. Hänsyn skall tas till materialåtgång 

och tid.  Samtliga produkter skall prissättas.  

Träbildhuggare Tibro Bunden 50 Tibro Hantverksakademi www.folkuniversitetet.se/tr

abildhuggare

2018-03-19 2018-12-21 2018-03-04

Utbildningsområde: Miljövård och miljöskydd

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

http://www.folkuniversitetet.se/mobeltapetserare
http://www.folkuniversitetet.se/mobeltapetserare
http://www.folkuniversitetet.se/trabildhuggare
http://www.folkuniversitetet.se/trabildhuggare
http://www.folkuniversitetet.se/trabildhuggare
http://www.folkuniversitetet.se/trabildhuggare


Utbildningsområde: Pedagogik och undervisning

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Säkerhetstjänster

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka 

kurser inom detta 

utbildningsområde

Utbildningsområde: Teknik, tillverkning, drift och underhåll

Kurs Kursbeskrivning Ingår i utbildningen Studieort Studieform YH-poäng Utbildningsanordnare Länk till utbildningen Startdatum Slutdatum
Sista 

ansökningsdatum

Ledarskap och 

kommunikation

Kunskap om värdet av gott medarbetarskap, hur 

man leder arbetskamrater och kommunicerar inom 

det produktionstekniska området. Teorier kring 

gruppdynamik och personlig utveckling, ledarrollen 

och dess påverkan på arbetsgruppen. 

Produktionsteknik Distans 20 Oskarshamn kommun, Nova 

Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2018-05-19 2018-09-15 2018-05-02

Industriell projektplanering Kunskap om vad ett projekt är, projektets olika faser 

samt hur man bedriver arbete i projektform inom 

industriell produktion.

Produktionsteknik Distans 10 Oskarshamn kommun, Nova 

Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2018-08-19 2018-09-14 2018-08-01

LIA - Produktionstekniskt 

projektarbete

Kunskap om hur det går till att beskriva och 

analysera ett problem, göra en analys av ett företags 

produktionsflöde eller enskild process samt ge 

förslag på lösningar/förbättringar.

Produktionsteknik Distans 15 Oskarshamn kommun, Nova 

Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova 2018-10-10 2018-11-10 2018-09-30

Utbildningsområde: Transporttjänster
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IT-stöd för 

produktionslogistik

Kursens syfte är att förse den studerande med 

grundläggande kunskaper och färdigheter inom 

ämnet informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) ur ett logistikperspektiv. Under kursens gång 

fokuseras IKT:s roll i en industriell verksamhet, i 

kombination med en överskådlig introduktion i 

ämnet stödjande IT-system.

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-03-26 2018-04-13 2018-03-01

Inköp Kursens syfte är att introducera kunskaper 

relaterade till inköpsfunktionens roll, värde och 

organisation. 

Logistiker Linköping Bunden 10 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-05-21 2018-06-01 2018-04-30

LEAN-inriktad 

produktionsekonomi

Kursens syfte är att skapa förståelse för 

produktionssystemets och värdekedjans utveckling 

med hjälp av metoder och verktyg relaterade till 

Lean filosofin. Den studerande ska efter 

genomgången kurs ha kunskap om 

produktionslogistik som påverkar det 

företagsekonomiska resultatet. Kursen täcker 

teorier, metoder och tekniker som kan tillämpas i 

både varu- och tjänsteproducerande verksamheter.

Logistiker Linköping Bunden 20 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-06-04 2018-06-29 2018-05-10

Internationell logistik Kursens syfte är att introducera kunskaper om 

styrning av global logistikverksamhet med fokus på 

internationell spedition och riskhantering. Kursen 

behandlar utformning av försörjnings-, produktions- 

och distributionssystem över nationella gränser.

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-08-13 2018-08-31 2018-07-01

Projektledning och 

projektmetodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som 

arbetsform och ett projekts olika faser; planering, 

genomförande och uppföljning. 

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-12-10 2018-12-28 2018-11-15

Ledarskap Målet är att ge kunskaper i olika ledarskapsstilar, 

metoder och verktyg som krävs för att utveckla sitt 

ledarskap. Den studerande ska ha utvecklat en 

kunskap om sin egen roll som ledare och färdigheter 

i att leda och kommunicera som ledare i en mindre 

grupp. 

Logistiker Linköping Bunden 15 TUC Sweden AB - 

Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesho

gskola/vara-

utbildningar/logistiker/

2018-12-31 2019-01-18 2018-11-30

Utbildningsområde: Övrigt
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