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Kurs

Kursbeskrivning

Byggteknik

Ingår i utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

www.lapplands.se/sv/2018-11-26
lapplands-larcentra/varautbildningar/Yh/Byggprodu
ktionsledare

2019-01-04

2018-10-30

Lapplands
kommunalförbund,
Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/2019-01-07
lapplands-larcentra/varautbildningar/Yh/Byggprodu
ktionsledare

2019-02-22

2018-11-30

35

Lapplands
kommunalförbund,
Lapplands lärcentra

www.lapplands.se/sv/2019-01-07
lapplands-larcentra/varautbildningar/Yh/Byggprodu
ktionsledare

2019-02-22

2018-11-30

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-31
ogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-01-25

2018-12-01

Bunden

20

Kramfors kommun,
Yrkeshögskolan Höga
kusten

www.yhk.se

2019-02-15

2018-12-07

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om Byggproduktionsledare
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.

Gällivare

Distans

30

Lapplands
kommunalförbund,
Lapplands lärcentra

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

Fördjupning: Mark och
anläggning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper gällande
Byggproduktionsledare
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.

Gällivare

Distans

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.

Jönköping

Byggprojektledning

Byggprojektledning handlar om att styra och leda
Arbetsledare inom bygg- Kramfors
ett byggprojekt på ett effektivt sätt genom alla dess anläggning
faser, från idé till en färdig byggnad.

VVS-ingenjör

Startdatum

2018-12-17

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- Kramfors
anläggning

Bunden

10

Kramfors kommun,
Yrkeshögskolan Höga
kusten

www.yhk.se

2019-02-18

2019-03-15

2019-02-12

Arkitektur- och
bebyggelsehistoria

Kursen ger övergipande kunskaper om
bebyggelsehistoria och byggnadsdelar. Ges i
samarbete med Göteborgs Universitet.

Kulturmålare traditionellet
byggnadsmåleri

Mariestad

Bunden

25

Dacapo - Mariestad Mariestads kommun

www.dacapomariestad.se

2018-12-31

2019-02-08

2018-12-15

Emulsionsfärger

Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i Kulturmålare hantverksprocesserna ¡ tillverkningen och bruket av traditionellet
temperafärger, med tyngdpunkt på funktionen hos byggnadsmåleri
emulgerande fraktionen.

Mariestad

Bunden

15

Dacapo - Mariestad Mariestads kommun

www.dacapomariestad.se

2018-12-17

2019-02-15

2018-12-01

Limfärg med papp- och
vävspänning

Ge studenterna grundläggande färdighet
Kulturmålare och insyn i hantverksprocesserna i papp och
traditionellet
vävspänning samt limfärg.
byggnadsmåleri
Kursen börjar med tak och väggar pappspänns och
vävspänns, studenter förfogar över ett eget
väggparti samt delar takyta med en annan student.

Mariestad

Bunden

35

Dacapo - Mariestad Mariestads kommun

www.dacapomariestad.se

2019-02-18

2019-04-05

2019-02-01

Oljeförgyllning och
korrosion

Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i Kulturmålare hantverksprocesserna gällande oljeförgyllning. I
traditionellet
kursen ingår även teorin för metallers korrosion ¡
byggnadsmåleri
olika miljöer och förekommande traditionella
ytskydd.

Mariestad

Bunden

20

Dacapo - Mariestad Mariestads kommun

www.dacapomariestad.se

2019-04-29

2019-05-24

2019-04-15

Produktionsteknik

Kursen behandlar produktionsteknik för
infrastrukturprojekt.

Projekledare Infrastruktur

Nässjö

Bunden

30

Tekniska högskolan i
Jönköping AB

www.ju.se/yh

2018-11-27

2018-12-12

2018-11-26

Affärssystem och IT stöd

Kursen behandlar hur affärssystem och annat ITstöd används inom anläggningsprojekt.

Projekledare Infrastruktur

Nässjö

Bunden

30

Tekniska högskolan i
Jönköping AB

www.ju.se/yh

2018-01-02

2019-01-24

2019-01-02

Fjärrvärme- och
fjärrkylesystem

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om
Energiingenjör
fjärrvärme- och fjärrkylesystem, deras uppbyggnad
och konstruktion samt om olika driftsituationer.
Målet med kursen är att ge de studerande
förmågorna att kunna förstå och kritiskt granska hur
fjärrvärmesystem och fjärrkylesystem fungerar med
avseende på temperatur, tryck och flöde samt ge en
inblick om hur dessa dimensioneras.
Fokus i kursen ligger på grundläggande kunskaper
avseende distribution och produktion av
fjärrvärme/-kyla (primärsidan) men omfattar även
kundens anläggning och dess funktion
(sekundärsidan i fjärrvärme-/fjärrkylesystemet)
samt hur kundens användning påverkar och
påverkas av dessa. Kursen berör t.ex.
systemfunktion och konstruktion men även
affärsidén, energimarknaden, miljöpåverkan,
ekonomi, planering, historisk utveckling, nutida och
framtida användning.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2018-12-28

2018-11-18

Kyl och värmepumpsteknik Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om
Energiingenjör
regelverk och deras tillämpningsområden. Kursen
ger de studerande specialiserad kunskap om
kylteknik och komponenter i kylkretsen samt
specialiserade kunskaper om kyl- och
värmepumpsanläggningen och dess möjligheter i
fastighetens klimat- och energisystem. Kursen syftar
till att ge kunskap om F-gasförordningen
(EU517/201), Köldmediekungörelsen (SFS
2009:1605), Branschstandarden Svensk Kylnorm,
Kylprocessen och Carnotprocessen. De studerande
får efter genomförd kurs avancerade kunskaper om
val och dimensionering av rörledningar och
komponenter, reglering av kylkretsen, olika
kompressorer (teknik och egenskaper), olika
expansionsventiler (teknik och egenskaper), olika
värmeväxlare (teknik och egenskaper) samt övriga
kyltekniska komponenter. Målet med kursen är att
de studerande ska erhålla teoretiska och praktiska
kunskaper som krävs för att klara certifiering
motsvarande Kategori II.

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-31
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-01-25

2018-12-09

Ventilationssystem

Kursens syfte är att ge fördjupade tekniska och
Energiingenjör
fysikaliska kunskaper som krävs för att kunna
utforma och dimensionera byggnaders
ventilationssystem. De studerande får kunskap om
luftens väg genom ventilationssystemet, förmåga
att mäta luftflöden och kunna utföra injusteringar
av ett ventilationssystem samt kunna tolka värden
ur ett Mollierdiagram. Målet med kursen är att de
studerande erhåller nödvändiga teoretiska
kunskaper om ventilationsbestämmelser och
kunskap om 11-14§§ enligt BFS 2011:16 OVK1, som
krävs för att efter efterfrågad arbetslivserfarenhet
erhålla behörighet som
funktionskontrollant för OVK.

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-28
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-02-22

2019-01-06

Solenergi

Kursens syfte är att ge kunskaper om olika
Energiingenjör
tillämpningar för att nyttja solenergi och hur man
beräknar energiutbytet vid en specifik installation.
De studerande ska kunna identifiera olika faktorer
som påverkar instrålning och el- respektive
värmeproduktion samt kunna redogöra för hur
soltermiska och fotovoltaiska applikationer kan
användas. Under kursen genomförs beräkning av en
nätansluten solcellsanläggnings prestanda med
skuggningspåverkan och likaså beräknas en
solvärmeanläggnings kapacitet. Målet med kursen
är att ge de studerande kunskap om solen som
energiresurs, solcellsteknik och soltermiska
tillämpningar.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-03-15

2019-02-03

Ellära

Kursens syfte är att ge de studerande färdigheter i Energiingenjör
att från schemaunderlag utföra elarbeten. De
studerande ska även kunna följa gällande
säkerhetsföreskrifter för elanläggningar, elektriska
apparater, bruksföremål och ledningar. Kursen ger
teoretisk kompetens för att kunna förstå och
tillämpa gällande författningar för nyinstallation av
el samt skötsel och underhåll av befintliga
elanläggningar. Målet med kursen är att ge de
studerande fördjupad kunskap om hur man
beräknar och optimerar energisystem.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-05-06
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-05-24

2019-04-14

Styr- och reglerteknik

Kursens syfte är att ge kunskap om hur ett SCADA- Energiingenjör
system är uppbyggt, hur det fungerar samt
förmågan att kunna sköta det på brukarnivå. Kursen
ger verktygen för att kunna utläsa och tolka värden
från en flödesbild i ett driftkort eller en driftbild. De
studerande ska kunna tolka/förstå olika sorters
driftkort t ex från ett ventilationsaggregat och
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. Kursens mål är att ge fördjupad
kännedom om standardiserade signaler och
funktioner i byggnadsautomation, kunskap om
standardiserade symboler som används i driftkort
och SCADA-system och kunskap om hur injustering
av reglerade system påverkar funktionen och
energianvändningen.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-05-27
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-06-14

2019-05-05

Branschengelska

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper i
Energiingenjör
hur begrepp och uttryck inom energibranschen
benämns på engelska. Målet med kursen är att ge
de studerande kompetenserna att kunna hantera
engelska relaterad till yrkesområdet, både skriftligt
och muntligt.

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-17
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-06-28

2019-05-26

Entreprenadjuridik

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper
om skyldigheter och rättigheter för kunder vid
entreprenadavtal och upphandlingar. Kursen ger
kunskap om AB, ABT och ABK, grunder i köplagen
och konsumentköplagen, förfrågningsunderlag, AF
(allmänna föreskrifter), tekniska handlingar och
AMA-texter.

Energiingenjör

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-08-23

2019-07-21

Ekonomi och
investeringsbedömning

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om Energiingenjör
kalkylränta/diskonteringsränta, payback och
diskonterad payback, investering/operativ kostnad,
underhållskostnad och Life Cycle Cost (LCC). Målet
med kursen är att ge fördjupade kunskaper om
företagsekonomi förekommande i branschen samt
ge förståelse för modeller och nyckelbegrepp inom
produkt- och investeringskalkylering samt
grundläggande extern redovisning.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-26
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-09-13

2019-08-04

Energisystemanalys

Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade
Energiingenjör
kunskaper om olika energisystem som förekommer
i offentliga byggnader, industrilokaler/bostäder.
Kursen ger kunskap om hur ett
energiledningssystem är uppbyggt och hur det
förhåller sig till, och påverkar arbetet med
miljöledning. Man erhåller även grundläggande
kunskap om vad miljöledning innebär och vilka
tekniker och metoder som kan användas i
miljöarbetet. Man får kompetens att genomföra
energiberäkningar. Efter avslutad kurs har de
studerande kunskaper om hur man formulerar och
upprättar energideklarationer enligt Boverkets
föreskrifter och allmänna råd. Kursens mål är att ge
de studerande kunskaperna som krävs för att klara
det teoretiska provet som ingår i certifieringen för
att bli behörig energiexpert. Efter avslutad kurs får
du kompetens att genomföra en energikartläggning
enligt Energimyndighetens föreskrifter och
allmänna råd mm.

Tranås

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-16
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2019-10-25

2019-08-25

Ritningslära

Kursens syfte är att ge kunskaper om gällande
regler och standarder för att upprätta samt
uppdatera en befintlig ritning. Kursen ger kunskap
om synergier mellan värmeanläggningar och
ventilationssystem samt förståelse för innehållet i
en VVS-ritning (värme, ventilation och sanitet). De
studerande erhåller även förståelse för
energisimuleringsprogram. Kursens mål är att de
studerande ska ha förmågan att kunna tolka
information och symboler på ritningar
förekommande i yrkesrollen som energiingenjör.

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2020-01-03

2019-12-01

Energiingenjör

Tillämpad energiberäkning Kursens syfte är att ge kunskap i hur
Energiingenjör
energisimuleringsprogram är uppbyggda och
fungerar. Kursen ger de studerande kunskap hur
man genomför en energisimulering på en byggnad.
Vidare ska de studerande kunna analysera en
ritning och kunna överföra den informationen till
energisimuleringsprogrammet. De studerande ska
genom praktiskt arbete med ett
energisimuleringsprogram få förståelse för syftet
med energisimulering och kunna analysera
resultatet. Målet med kursen är att ge en fördjupad
kännedom om hur ritningslära, byggnadsteknik,
ventilationsteknik och energianalys möts i ett
energisimuleringsprogram, samt kunskap i hur man
utför en energisimulering. Vidare är målet att kunna
analysera resultat, genomföra
rimlighetsbedömningar och rekommendera
energisparåtgärder.

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-06
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2020-01-17

2019-12-15

Projektledning och
projektmetodik

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-20
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2020-02-07

2019-12-29

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning Energiingenjör
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning. Kursen ger de
studerande färdigheter i att hantera hela flödet,
från projektidé och förberedelser till genomförande
och avslut. Kursen syftar till att ge insikt i hur
förändringar och kortare projekttider i branschen
ställer ökade krav på projektarbetet. De studerande
får efter avslutad kurs kompetens i att självständigt
genomföra kundorienterade projekt. Målet med
kursen är att kunna driva projekt effektivt och
framgångsrikt utifrån de behov som verksamheten
och kunden efterfrågar samt kunna följa och
utvärdera processen.

Miljöcertifiering och
hållbarhet

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper om
Energiingenjör
certifieringar av energiledningssystem mm som ISO
5000 och Miljöbyggnad. Kursen ger en helhetsbild i
energi- och hållbarhetsfrågorna. Att känna till
utvecklingstrender inom energieffektivisering och
hållbarhet och hur man uppdaterar och anpassar
och följa utvecklingen i branschen. Ger kunskaper
om rådande lagstiftningar, direktiv, förordningar
och andra styrmedel och kunskap om vilka
instanser, organisationer och myndigheter som
ansvarar för dessa t ex EU, Energimyndigheten och
Boverket. Kunskap om EU-direktivet gällande
byggnaders energiprestanda och miljölagstiftning
och innebörden av en energitillsyn. Målet är att
kunna redogöra för energieffektivisering och
hållbarhet som begrepp. Efter avslutad kurs kunna
identifiera drivkrafter ur ett miljö-, ekonomi-,
hållbarhets- och samhällsperspektiv och utifrån
problembaserat lärande kunna analysera
konsekvenser av energianvändningen.

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-02-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2020-03-06

2020-01-19

Ledarskap och
arbetsledning

Kursens syfte är att ge kunskaper i olika
Energiingenjör
ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för
att utveckla sitt ledarskap. De studerande ska ha
utvecklat en kunskap om sin egen roll som ledare
och färdigheter i att leda och kommunicera som
ledare i en grupp. De studerande ska ha kunskap
om den coachande rollen, i sitt ledarskap, för att
kontinuerligt utveckla den enskilde medarbetaren i
sin yrkesroll och samtidigt värna om den
psykosociala arbetsplatsen.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-05-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor
/

2020-06-12

2020-05-03

Automationsteknik
inriktning elkonstruktion

Kursen ger bland annat kunskaper om
Elkonstruktör
kraftelektroniska komponenters funktion och
användning, regler och övervakningssystem, PLCprogrammering och driftsättning av automatiserade
system samt utföra konstruktionsritningar av
automationslösnignar.

Linköping

Bunden

40

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-11-26
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-01-18

2018-11-04

Elkonstruktion CAD

Kursen ger bland annat kunskaper och färdigheter i Elkonstruktör
att planera och framställa ritningsunderlag,
kretsscheman och installationsritningar i CADprogramvara specialiserad för elkonstruktion.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-02-15

2019-12-30

Arbetsmiljö och säkerhet

Kursen ger bland annat kunskaper i lagstiftning och Elkonstruktör
systematiskt arbetsmiljöarbete som elkonstruktör
och industrin. Bland annat ingår ESA, AMA, AB
(främst ABK och ABT) och BBR.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-18
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-03-01

2019-01-27

Entreprenadjuridik och
LOU

Kursen ger bland annat kompentens i
Elkonstruktör
entreprenadjuridik och kunskaper om AB04, ABT06,
ABK09 och LOU.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-03-15

2019-02-10

Regelverk och standarder Kursen ger bland annat kunskaper i regler och
standarder som motsvarar Elsäkerhetsverkets
föreskrifter och maskindirektivets 60204.

Elkonstruktör

Linköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-08-16

2019-05-19

Elinstallationer i
byggnader

Kursen ger bland annat kunskap om
starkströmstillämpningar och moment som
induktiva och kapacitiva laster, faskompensering,
störningar och tillämpningar i olika installationer.
Färdigheter i att dimensionera kraft- och
belysningsanläggningar och utföra enklare
konstruktionsberäkningar.

Elkonstruktör

Linköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-19
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-09-20

2019-07-28

Elmaskiner och ellära

Kursen ger bland annat kunskaper och färdigheter i Elkonstruktör
att kunna utföra beräkningar för val av vanligt
förekommande elmaskiner och elanläggningar.
Kursen ger även kunskaper om maskinsäkerhet.

Linköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-10-11

2019-09-01

Elkraft

Kursen ger bland annat kunskaper om distribution Elkonstruktör
och transmission av elkraft inom låg- och
högspänningsnät, samt kunskaper om det nationella
elnätets funktion och uppbyggnad.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-10-14
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-11-08

2019-09-22

Projektledning och
projektmetodik

Kursen ger bland annat kunskap om projektledning Elkonstruktör
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-11-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-12-06

2019-10-20

Miljö, kvalitet och hållbar
el

Kursen ger bland annat kunskaper i
Elkonstruktör
elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljöoch energiperspektiv. Hur hållbar el framställs, vilka
energikällor som används och framtidens el och
energikällor.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-09
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2019-12-20

2019-11-17

Fördjupad elkonstruktion, Kursen ger bland annat kunskaper och färdigheter i Elkonstruktör
CAD och 3D modellering framställning av olika ritningsunderlag för
installation av eltekniska system med CAD, samt
färdigheter i 3D-modellering, inklusive integrering
med byggnadsritningar.

Linköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2020-01-24

2019-12-01

Distributionssystem

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-17
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-01-11

2018-11-25

Är att ge den studerande praktiska och teoretiska
kunskaper om transporter av fluider i rör och
kanaler.

VVS-ingenjör

Projekterings- och
byggnadsteknik

Är att ge den studerande färdigheter att identifiera VVS-ingenjör
systemlösningar för avlopp och tappvatten.

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-14
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-02-01

2018-12-23

CAD

Kursens syfte är att ge introduktion i CAD och olika VVS-ingenjör
typer av ritningsunderlag för arbete med
projektering inom VVS.

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-03-15

2019-01-13

Klimat och
platsutrustningar

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i VVS-ingenjör
att beräkna effekt- och energibehov i byggnader för
uppvärmning och kyla.

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-03-15

2019-01-13

Entrepenadjuridik

Är att ge grundläggande kunskaper om skyldigheter VVS-ingenjör
och rättigheter för kunder vid entreprenadavtal och
upphandlingar.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-18
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-04-12

2019-02-24

Strömningsteknik

Kursen ska ge fördjupad kunskap om de faktorer
VVS-ingenjör
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.

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-04-15
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-05-02

2019-03-24

Mätning och injustering

Är att ge den studerande fördjupad kunskap om hur VVS-ingenjör
man med hjälp av mätningar och beräkningar
justerar in flödena i VVS-system.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-19
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-09-13

2019-07-28

Entrepenadkalkylering

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad
VVS-ingenjör
kunskap om hur entreprenadkostnader tas fram för
att ingå i ett anbud.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-19
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-09-13

2019-07-28

Styr- regler- och
Kursens syfte är att ge kunskap om hur ett SCADAövervakningsteknik (SRÖ) system (Supervisory Control And Data Acquisition)
är uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att
kunna sköta ett SCADA-system på brukarnivå.

VVS-ingenjör

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-16
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-10-04

2019-08-25

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.

VVS-ingenjör

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-10-07
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-10-18

2019-09-15

Kommunikation och
affärsmannaskap

Kursen syfte är att ge den studerande fördjupade
kunskaper i kommunikation och hur man anpassar
efter målgrupp.

VVS-ingenjör

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-10-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-11-08

2019-09-29

Kyl- & El-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.

VVS-ingenjör

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-11-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-11-29

2019-10-20

Förvaltningsteknik

Är att ge den studerande fördjupad teoretisk och
praktisk kunskap i energieffektivisering och
genomförande av energianalys av byggnader.

VVS-ingenjör

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-02
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2019-12-20

2019-11-10

Projektledning och
projektmetodik

Är att ge kunskap om projektledning och ett
VVS-ingenjör
projekts olika faser och beslutspunkter. Kursen ger
den studerande färdigheter i att hantera hela flödet
från projektplan och planering till genomförande
och avslut.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/vvs-ingenjor/

2020-01-17

2019-12-01

Samhällsplanering och
fastighetsteknik

Kursen är för dig som vill förstå och lära mer om
Mätningstekniker
rättsväsendets uppbyggnad och funktion utifrån
samhällsplaneringsprocessen samt
samhällsplaneringens olika faser.
Upplägg: Utbildningen genomförs på heltid/distans
med x antal träffar på Campus Kramfors under
veckorna (49) till (11).
Innehåll: - Rättskunskap, - Fastighetsrätt, - Plan och
byggnadslagen, - Samhällsplanering

Kramfors

Distans 50% 40

Kramfors kommun,
Yrkeshögskolan Höga
kusten

http://www.yhk.se/utbildni 2019-10-28
ngar/matningstekniker/

2020-05-15

2019-10-01

GIS-Geografiskt
informationssystem

Kursen Geografiskt informationssystem är för dig
Mätningstekniker
som vill förstå och lära mer om hur man samlar in,
lagrar, analyserar och presenterar geografiska data
med hjälp av ett datorbaserat system.
Upplägg: Utbildningen genomförs på heltid/distans
med träffar på Campus Kramfors under veckorna
(02) till (07).
Innehåll: - Geografiska data och databaser, - Analys i
raster- och vektormiljöer i GIS, - Kartografisk
presentationsteknik, - Ekonomiska och
organisatoriska aspekter, - Referenssystem och kartprojektioner, - Topologi, - Fjärranalys, - GIS i
marknadsföring

Kramfors

Distans 50% 25

Kramfors kommun,
Yrkeshögskolan Höga
kusten

http://www.yhk.se/utbildni 2020-01-01
ngar/matningstekniker/

2020-03-30

2019-12-15

GIS-Geografiskt
informationssystem

Kursen Geografiskt informationssystem är för dig
Mätningstekniker
som vill förstå och lära mer om hur man samlar in,
lagrar, analyserar och presenterar geografiska data
med hjälp av ett datorbaserat system.
Upplägg: Utbildningen genomförs på heltid/distans
med träffar på Campus Kramfors under veckorna
(02) till (07).
Innehåll: - Geografiska data och databaser, - Analys i
raster- och vektormiljöer i GIS, - Kartografisk
presentationsteknik, - Ekonomiska och
organisatoriska aspekter, - Referenssystem och kartprojektioner, - Topologi, - Fjärranalys, - GIS i
marknadsföring

Kramfors

Distans 50% 25

Kramfors kommun,
Yrkeshögskolan Höga
kusten

http://www.yhk.se/utbildni 2019-01-01
ngar/matningstekniker/

2019-03-30

2018-12-15

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Data/IT
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Systemutveckling, TDD
och Scrum

Planera och leda ett agilt projekt samt förståelse för Javautvecklare
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.

Hudiksvall

Bunden

30

Iftac AB

iftac.se/yhutbildning/javautvecklare

2018-12-17

2019-01-25

2018-12-10

Configuration
management tools

Kursen ger förståelse för nyttan av Configuration
Systemingenjör Linux
management tools, då behovet av att automatisera
konfigurering av Linuxservrar växer. Kursen ger
kunskap om vilka konfigureringsverktyg som finns
att tillgå Studenten får mer ingående kunskap om
hur ett av verktygen är uppbyggt.

Hudiksvall

Bunden

20

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-05-06
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-05-31

2019-05-03

Enterprise stack

Kursen ger kunskaper om Linux som en enterprise
applikationsserver och vilka system som kan
användas för att bygga upp en sådan miljö. Kursen
omfattar också installation och konfigurering av
någon av de vanligaste databaserna.

Systemingenjör Linux

Hudiksvall

Bunden

30

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-04-25
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-05-03

2019-04-22

Molnplattformar

Kursens mål är att ge den studerande kunskap om Systemingenjör Linux
hur Linux kan användas inom molnmiljöer med
konkreta exempel från en av de stora
molnleverantörerna. Den studerande får kunskap
och praktiska färdigheter i att installera, konfigurera
och hantera Linux, samt vissa applikationsservrar, i
molnmiljö.

Hudiksvall

Bunden

20

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-02-25
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-03-22

2019-02-22

Projektledning och
entreprenörskap

I kursen får studenten arbeta strukturerat i
Systemingenjör Linux
projektform. Kursen skall förbereda studenten för
arbete i arbetslivet, i projekt och som egen
företagare. Studenten skall förstå och redogöra för
både entreprenörs- och konsultrollen med
utgångspunkt från ekonomiska, affärsmässiga och
sociala förhållanden.

Hudiksvall

Bunden

15

Ifac AB

https://iftac.se/yh2018-11-26
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2018-12-14

2018-11-23

Shell programmering

Kursen ger kunskaper om shell scriptSystemingenjör Linux
programmering, systemadministration för
automatiserade systemuppgifter och
schemaläggning av script. Kursen behandlar
övergripande olika varianter av editorer vilket är
nödvändigt för att effektivt kunna skapa och ändra
script.

Hudiksvall

Bunden

30

Ifac AB

https://iftac.se/yh2018-12-17
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-01-25

2018-12-14

Säkerhet - Linux hardening Kursen ger kunskap om de centrala
Systemingenjör Linux
säkerhetsbegreppen samt de färdigheter som
behövs för installation, felsökning och övervakning
av nätverksenheter för att bibehålla integritet,
konfidentialitet och tillgänglighet av data och
enheter.

Hudiksvall

Bunden

20

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-01-28
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-02-22

2019-01-25

Databaser

Den studerande får lära sig vad en relationsdatabas Systemingenjör Linux
är och hur den är uppbyggd. Kursen ger studenten
kunskaper om databaser som är vanliga i Linuxmiljöer och hur de fungerar på en övergripande
nivå.

Hudiksvall

Bunden

15

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-02-25
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-03-15

2019-02-22

Projektledning och
entreprenörskap

I kursen får studenten arbeta strukturerat i
Systemingenjör Linux
projektform. Kursen skall förbereda studenten för
arbete i arbetslivet, i projekt och som egen
företagare. Studenten skall förstå och redogöra för
både entreprenörs- och konsultrollen med
utgångspunkt från ekonomiska, affärsmässiga och
sociala förhållanden.

Hudiksvall

Bunden

15

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-03-18
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-04-05

2019-03-15

Shell programmering

Kursen ger kunskaper om shell scriptSystemingenjör Linux
programmering, systemadministration för
automatiserade systemuppgifter och
schemaläggning av script. Kursen behandlar
övergripande olika varianter av editorer vilket är
nödvändigt för att effektivt kunna skapa och ändra
script.

Hudiksvall

Bunden

30

Ifac AB

https://iftac.se/yh2018-12-17
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-01-25

2018-12-14

Säkerhet - Linux hardening Kursen ger kunskap om de centrala
Systemingenjör Linux
säkerhetsbegreppen samt de färdigheter som
behövs för installation, felsökning och övervakning
av nätverksenheter för att bibehålla integritet,
konfidentialitet och tillgänglighet av data och
enheter.

Hudiksvall

Bunden

20

Ifac AB

https://iftac.se/yh2019-01-28
utbildning/it/systemingenjo
er-linux/

2019-02-22

2019-01-25

Androidutveckling

Kursens mål är att studenterna ska kunna
Mobilapputvecklare
grunderna i objektorienterad
programmering i Java och kunna skapa och
publicera native
mobilapplikationer till Android med Android Studio.

Stockholm

Bunden

50

Stiftelsen Stockholms
Tekniska Institut

https://www.sti.se/yh2019-04-01
utbildningar/mobilapputve
cklare/

2019-06-07

2019-02-01

Xamarin

Kursens mål är att studenterna ska kunna
Mobilapputvecklare
grunderna i
programmeringsspårket C# och känna till .NET samt
kunna skapa
mobilapplikationer till Android, iOS, och Windows
med Xamarin.

Stockholm

Bunden

25

Stiftelsen Stockholms
Tekniska Institut

https://www.sti.se/yh2019-11-18
utbildningar/mobilapputve
cklare/

2019-12-20

2019-09-15

iOS-utveckling

Kursens mål är att studenterna ska kunna
Mobilapputvecklare
grunderna i objektorienterad och
funktionell programmering i Swift och kunna skapa
och publicera native
mobilapplikationer till iOS med Xcode.

Stockholm

Bunden

50

Stiftelsen Stockholms
Tekniska Institut

https://www.sti.se/yh2019-01-21
utbildningar/mobilapputve
cklare/

2019-03-29

2018-11-05

OOP, datastrukturer,
algoritmer och design

Kursens syfte är att studenterna ska kunna
objektorienterad
programmering och systemdesign.
Kursens mål är att studenterna ska kunna
systematiskt och utförligt
använda objektorienterad programmering,
datastrukturer, algoritmer,
design patterns, UML och
programmeringsprinciper.

Mobilapputvecklare

Stockholm

Bunden

25

Stiftelsen Stockholms
Tekniska Institut

https://www.sti.se/yh2018-12-17
utbildningar/mobilapputve
cklare/

2019-01-18

2018-11-05

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

2018-12-21

2018-11-15

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

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/yrkesh 2018-12-10
ogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

Beskattningsrätt

Syftet med kursen är att ge den studerande
Redovisningsekonom
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.

Lidköping

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-31
ogskola/varautbildningar/redovisningse
konom/

2019-03-08

2018-12-03

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/yrkesh 2019-03-11
ogskola/varautbildningar/redovisningse
konom/

2019-03-22

2019-02-18

Beskattningsrätt

Kursen ger de studerande genomgripande
Redovisningsekonom
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.

Jönköping

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-17
ogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-3/

2019-02-22

2018-11-15

Koncernredovisning

Kursen ska ge den studerande översiktlig kunskap Redovisningsekonom
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.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2019-02-25
ogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-3/

2019-03-08

2019-01-20

Business English

Kursens syfte är ge den studerande tillräckliga
Strategisk
kunskaper för att kunna fungera i en internationell inköpare/upphandlare
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.

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-17
ogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-01-04

2018-11-28

Projektledning och
metodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som
Strategisk
arbetsform och ett projekts olika faser; planering, inköpare/upphandlare
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.

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2019-01-07
ogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-02-01

2018-12-19

Hållbara inköp

Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet Strategisk
med bäring på inköp och upphandling. Den
inköpare/upphandlare
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.

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2019-02-04
ogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-02-22

2019-01-15

Supply Chain Management Kursen ska ge kunskap om styrningen av
Strategisk inköpare
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.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-17
ogskola/varautbildningar/strategiskinkopare-2/

2019-01-11

2018-11-25

Ekonomistyrning 2

Kungsbacka

Bunden

40 YHp

Yrkeshögskolan Kungsbacka https://www.yrkeshogskola 2018-11-26
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?
id=5317

2019-03-01

2018-11-01

Jönköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2019-01-04

2018-11-12

Kursens syfte och mål är att utveckla fördjupade
Redovisningskonsult
kunskaper rörande sambandet mellan information,
analys, planering och uppföljning av företagets
ekonomiska informationsutbyte med de marknader
företaget verkar på. Vidare ger kursen en fördjupad
kunskap om vilka ekonomistyrningsverktyg som kan
användas i organisationer för att erhålla korrekta
beslutsunderlag. Kursen ger också en fördjupad
kunskap om företagens interna informationssystem.
Kursen avser att särskilt utveckla kunskaper,
färdigheter och kompetenser i teoretiska modeller
och praktiska metoder för företags- och
räkenskapsanalyser samt investeringsbedömningar.

Digital marknadsföring och Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
affärer via nätet
om hur informationsteknik kan användas i den
digitala handeln och marknadsföringen för
företaget. Den studerande utvecklar förmågan att
planera, organisera och följa upp utfallet av den
digitala marknadsföringen. Den studerande ska få
kunskaper om verktyg, metoder och modeller för
digital handel och marknadsföring samt att
självständigt kunna tillämpa dem. Målet med
kursen är att den studerande ska få djupa
kunskaper om hur digitala strategier påverkar
marknadsföring och försäljning.

Företagssäljare

http://www.tucsweden.se/ 2018-12-03
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

Affärsmannaskap

Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga Företagssäljare
att kunna se företagets marknad ur ett nationellt
och internationellt perspektiv, och att kunna
analysera marknadens behov och efterfrågan.
Målet med kursen är att den studerande ska lära sig
att kunna kombinera dessa kunskaper med det
egna företagets kompetens och resurser, för att
skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för
båda parter. Kursen ska även ge förståelse för
kundlogik och kundens köpprocess

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/ 2019-01-07
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

2019-01-25

2019-01-02

Projektledning i
säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning Företagssäljare
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning. Kursen ger de
studerande färdigheter i att hantera hela
säljprocessen från målbeskrivning och
projektspecifikation, via all förplanering och
genomförandet till uppföljning och rapportering.
Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella
och på det personliga engagemangets betydelse för
projektresultatet. De studerande får efter avslutad
kurs kompetens i att självständigt genomföra
kundorienterade projekt. Målet med kursen är att
kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt
utifrån de behov som verksamheten och kunden
efterfrågar.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/ 2019-01-28
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

2019-04-19

2019-01-07

Beskattningsrätt

Kursen ger de studerande genomgripande
Redovisningsekonom
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.

Tranås

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

http://www.tucsweden.se/ 2018-12-17
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-02-22

2018-11-29

Projektledning och
projektmetodik

För att skapa effektiva organisationer krävs ett
Digital Buisness
utvecklande ledarskap. Framgångsrika ledare
Developer
uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett
utvecklande ledarskap som är grundat i självinsikt
och social förmåga. Vår kurs bygger på det innehåll
UGL bygger på och behandlar den aspekt av
ledarskap och medarbetarskap som handlar om
relationer, det vill säga hur medlemmarna i gruppen
påverkar och påverkas av varandra. Denna
skräddarsydda kurs behandlar ämnen om hur en
grupp utvecklas och mognar, vad som händer i
gruppen under utvecklingens gång samt om
ledarskapets möjligheter och problematik relaterat
till gruppens mognadsutveckling. Syftet är att den
studerande skall bli effektivare som ledare,
medarbetare och gruppmedlem för att härigenom
bidra till såväl individuell utveckling som
organisatoriska resultat i sin verksamhet.

Borås

Bunden

30

Borås Stad - Borås
Yrkeshögskola

https://www.boras.se/utbil 2018-11-26
dningochforskola/borasyrk
eshogskola/utbildningar/di
gitalbusinessdeveloper.4.73
d0644f15a5d575aa7181e6.
html

2019-01-18

2018-11-18

Företagsekonomi

Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna om Företagssäljare B2B
företagsekonomi. Den studerande får kunskap om
företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och
inblick i metoder för att utvärdera kundens
ekonomiska förutsättningar. Studenten ska kunna
tolka finansiella rapporter, inklusive nyckeltal. Målet
med kursen är att den studerande ska ha kunskap
om vikten av god kontroll över ekonomin inom
försäljningsprocessen. De studerande ska kunna
göra självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika
typer av budgetering. Kursen ger fördjupade
kunskaper om ekonomiska förhållanden och
utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av
lönsamhetsoptimering för både kunden och det
egna företaget.

Tranås

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-01-04

2018-11-18

Marknadsföring

Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna om Företagssäljare B2B
företagsekonomi. Den studerande får kunskap om
företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och
inblick i metoder för att utvärdera kundens
ekonomiska förutsättningar. Studenten ska kunna
tolka finansiella rapporter, inklusive nyckeltal. Målet
med kursen är att den studerande ska ha kunskap
om vikten av god kontroll över ekonomin inom
försäljningsprocessen. De studerande ska kunna
göra självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika
typer av budgetering. Kursen ger fördjupade
kunskaper om ekonomiska förhållanden och
utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av
lönsamhetsoptimering för både kunden och det
egna företaget.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-07
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-01-25

2018-12-16

Business English

Kursens syfte är att ge den studerande kompetens i Företagssäljare B2B
skriftlig och muntlig affärskommunikation på
engelska. Målet med kursen är att den studerande
ska få tillräcklig kunskap 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 säljprocessen.

Tranås

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-28
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-03-01

2019-01-06

Digital marknadsföring och Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
affärer via nätet
om hur informationsteknik kan användas i den
digitala handeln och marknadsföringen för
företaget. Den studerande utvecklar förmågan att
planera, organisera och följa upp utfallet av den
digitala marknadsföringen. Den studerande ska få
kunskaper om verktyg, metoder och modeller för
digital handel och marknadsföring samt att
självständigt kunna tillämpa dem. Målet med
kursen är att den studerande ska få djupa
kunskaper om hur digitala strategier påverkar
marknadsföring och försäljning

Företagssäljare B2B

Tranås

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-04-05

2019-02-10

Försäljningsstrategier

Företagssäljare B2B

Tranås

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-04-08
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-05-10

2019-03-17

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om
ett affärsmässigt synsätt och effektiva
försäljningsstrategier. Den studerande får med sig
konkreta verktyg, metoder och praktisk träning för
att skapa mervärde för kunden, på ett sätt som är
lönsamt för företaget. Målet med kursen är att
skapa ett medvetande om hur processen från
affärsidé, implementering går vidare till
försäljningsstrategier, och därmed öka
förutsättningarna för att nå uppsatta
verksamhetsmål.

Projektledning i
säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning Företagssäljare B2B
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning. Kursen ger de
studerande färdigheter i att hantera hela
säljprocessen från målbeskrivning och
projektspecifikation, via all förplanering och
genomförandet till uppföljning och rapportering.
Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella
och på det personliga engagemangets betydelse för
projektresultatet. De studerande får efter avslutad
kurs kompetens i att självständigt genomföra
kundorienterade projekt. Målet med kursen är att
kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt
utifrån de behov som verksamheten och kunden
efterfrågar.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-06-28

2019-05-19

Affärsjuridik och avtal

Kursens syfte är att ge förståelse för juridikens roll i Företagssäljare B2B
företagets beslutsprocesser, samt ge insikt om de
möjligheter och begränsningar som juridiken
innebär för verksamheten.
Målet med kursen är att den studerande ska få
kunskaper om det juridiska systemets uppbyggnad,
avtals- och köprätt, konkurrenslagstiftning samt
konsumenträtt och
marknadsföringslagstiftning. Förmåga att skriva
större avtal och offerter.

Tranås

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-09-20

2019-07-21

Säljarens ekonomi

Kursens syfte är att den studerande efter kursen ska Företagssäljare B2B
ha kunskap om hur man prissätter produkter, vilka
marginaler man jobbar med och vad dessa
marginaler skall täcka för kostnader. Målet med
kursen är att den studerande ska kunna analysera
hur en kund prissätter sin produkt för att på så sätt
kunna argumentera och diskutera sitt pris. Den
studerande ska även kunna förstå och räkna fram
marginaler, TB1 och TB2 i kronor och i procent. Den
studerande ska förstå vad dessa siffror säger och
vad de har för funktion i säljprocessen.

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2019-10-04

2019-09-01

Affärsmannaskap

Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga Företagssäljare B2B
att kunna se företagets marknad ur ett nationellt
och internationellt perspektiv, och att kunna
analysera marknadens behov och efterfrågan.
Målet med kursen är att den studerande ska lära sig
att kunna kombinera dessa kunskaper med det
egna företagets kompetens och resurser, för att
skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för
båda parter. Kursen ska även ge förståelse för
kundlogik och kundens köpprocess.

Tranås

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-02
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2020-01-03

2019-11-10

Key Account Management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska Företagssäljare B2B
grunderna i KAM försäljning. Kursen ska ge den
studerande redskap för hur man styr och leder
samarbetet med nyckelkunder, samt verkar för
långsiktiga och goda relationer. Målet med kursen
är att ge den studerande ha fördjupad kunskap om
och användbara redskap för hur man leder och
utvecklar samarbetet med nyckelkunder ur ett
helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga,
lönsamma och goda relationer. Kursen ger den
studerande kunskaper om att hitta nya möjligheter
till utveckling både för företaget och för kunden
inom hela företagets och kundens organisation; t.
ex inom produktion, logistik, kvalitet m.m.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-06
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare
/

2020-01-24

2019-12-15

Digital marknadsföring och Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
affärer via nätet
om hur informationsteknik kan användas i den
digitala handeln och marknadsföringen för
företaget. Den studerande utvecklar förmågan att
planera, organisera och följa upp utfallet av den
digitala marknadsföringen. Den studerande ska få
kunskaper om verktyg, metoder och modeller för
digital handel och marknadsföring samt att
självständigt kunna tillämpa dem. Målet med
kursen är att den studerande ska få djupa
kunskaper om hur digitala strategier påverkar
marknadsföring och försäljning.

Företagssäljare

Jönköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

2019-01-04

2018-11-11

Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga Företagssäljare
att kunna se företagets marknad ur ett nationellt
och internationellt perspektiv, och att kunna
analysera marknadens behov och efterfrågan.
Målet med kursen är att den studerande ska lära sig
att kunna kombinera dessa kunskaper med det
egna företagets kompetens och resurser, för att
skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt för
båda parter. Kursen ska även ge förståelse för
kundlogik och kundens köpprocess.

Jönköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-07
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

2019-01-25

2018-12-16

Affärsmannaskap

Projektledning i
säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning Företagssäljare
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning. Kursen ger de
studerande färdigheter i att hantera hela
säljprocessen från målbeskrivning och
projektspecifikation, via all förplanering och
genomförandet till uppföljning och rapportering.
Fokus ligger på det som gör säljprojekten speciella
och på det personliga engagemangets betydelse för
projektresultatet. De studerande får efter avslutad
kurs kompetens i att självständigt genomföra
kundorienterade projekt. Målet med kursen är att
kunna driva projekt effektivt och framgångsrikt
utifrån de behov som verksamheten och kunden
efterfrågar.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-28
/yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare2/

2019-04-19

2019-01-13

Företagsekonomi och
finansiell planering

Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna i
Key Account
företagsekonomi. Målet med kursen är att den
Management
studerande ska ha kunskap om vikten av god
kontroll över ekonomin inom försäljningsprocessen.
Den studerande ska kunna göra
självkostnadskalkyler och ha kunskap om olika typer
av budgetering. Kursen ger fördjupade kunskaper
om ekonomiska förhållanden och
utvecklingstendenser samt förståelse för vikten av
lönsamhetsoptimering för både kunden och det
egna företaget.

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-01-04

2018-11-18

Strategisk marknadsföring Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska Key Account
grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot Management
kundgrupper och mot konkurrenter. Målet med
kursen är att ge den studerande färdigheter och
kompetens att kunna förstå marknadsföringens roll
och betydelse för företagets produkt eller
tjänsteprofilering och kostnadsstruktur. Kursen ger
kunskaper om hur digitala strategier påverkar både
marknadsföring och försäljningsområdet. Efter
genomgången kurs ska den studerande kunna
planera, organisera och följa upp utfallet av olika
marknadsföringsstrategier. Kursen ska ge kunskap
om hur en marknadsplan på strategisk nivå bereds,
utformas och genomförs samt kunna följa upp
marknadsplaner och granska dem ur ett realistiskt
perspektiv.

Jönköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-07
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-02-08

2018-12-16

Strategisk omvärldsanalys Kursens syfte är att ge den studerande en inblick i Key Account
och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan
Management
kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser
samt vilka analysverktyg som kan användas till
detta. Målet med kursen är att ge den studerande
färdigheter och kompetens att självständigt kunna
analysera hur nuvarande interna strategier och
affärsmodeller bemöter framtiden. Den studerande
ska efter kursen ha fördjupade kunskaper om olika
typer av bakgrundsinformation som leder till olika
typer av beslutsfattande samt veta vilka
analysverktyg som finns tillgängliga. Den
studerande ska ha kunskap i hur omvärldsanalysen
kan kopplas ihop med företagets strategiska
planering och hur detta omsätts i
verksamhetsplaneringen.

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-03-08

2019-01-27

Affärsjuridik och avtal

Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska Key Account
grunderna om juridikens roll i företagets
Management
beslutsprocesser, samt ge insikter om de
möjligheter och begränsningar som juridiken
innebär för verksamheten. Målet med kursen är att
ge den studerande förståelsen för det juridiska
systemets uppbyggnad, avtals- och köprätt,
konkurrenslagstiftning samt konsumenträtt och
marknadsföringslagstiftning. Vidare ska den
studerande kunna upprätta och analysera juridiska
dokument som kan förekomma inom området. Den
studerande ska kunna upprätta och tolka avtal,
samt föreslå lösningar på juridiska problem.

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-04-05

2019-02-10

Att organisera och leda
projekt

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur ett projekt Key Account
planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i
Management
säljprocessen. 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.

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-04-08
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-04-26

2019-03-17

KAM fördjupning

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om
KAM försäljning och hur man leder och utvecklar
samarbetet med nyckelkunder ur ett
helhetsperspektiv, samt verkar för långsiktiga,
lönsamma och goda relationer. 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.

Redovisning

Engelska för ekonomer

Key Account
Management

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-05-20
/yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement-3/

2019-06-14

2019-04-28

Kursens syfte är att ge kunskaper inom redovisning. Redovisningsekonom
De studerande får färdigheter i att kunna skapa en
kassaflödesanalys, utföra bokslutsdispositioner
samt skapa anläggningsregister. Målet med kursen
är att den studerande självständigt ska kunna
genomföra redovisningsarbete på ett kvalitetssäkert
sätt.

Tranås

Bunden

35

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-01-18

2019-11-11

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

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-02-01

2018-12-31

Finansiering & Kalkylering Kursens syfte är att ge kunskaper i ekonomiska
Redovisningsekonom
styrinstrument, metoder och verktyg som används
för att följa upp och planera ekonomi och
finansiering i företag eller verksamheter. Målet
med kursen är att den studerande ska få färdigheter
i att kunna samla in, strukturera och bearbeta
datamängder för att skapa kalkyler och budgetar.
Den studerande ska få kompetens i att följa upp
resultat, nyckeltal och bedöma finansiering i
företaget eller verksamheten och utifrån underlag
skapa nya kalkyler och budgetar. Målet är att den
studerande ska ha insikt i nyheter inom finansiering,
budgetering och kalkylering.

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-03-01

2019-01-13

Praktisk ekonomistyrning

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-03-29

2019-02-10

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i Redovisningsekonom
att sammanställa beslutsunderlag samt förmåga att
bedöma olika besluts ekonomiska effekter. Kursens
mål är att den studerande ska kunna hantera
situationer förenade med ekonomiskt
beslutsfattande.

Internredovisning

Kursens syfte är att ge den studerande utökade
Redovisningsekonom
kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-04-01
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-04-26

2019-03-10

Löneadministration

Kursens syfte är att ge kunskaper inom
löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas
samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom

Tranås

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-06-28

2019-05-12

Handelsrätt

Kursens syfte är att ge kunskap om de rättsregler
Redovisningsekonom
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.

Tranås

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2019-10-18

2019-07-21

Beskattningsrätt

Syftet med kursen är att ge den studerande
Redovisningsekonom
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.

Tranås

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-16
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2020-01-03

2019-11-24

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.

Tranås

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-02-24
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-4/

2022-03-06

2020-02-02

Arbetsrätt

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om Lönespecialist
lagar, regler och kollektivavtal som styr den svenska
arbetsmarknaden och insikt i hur dessa samspelar
med varandra.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2019-01-18

2018-11-18

Redovisningsekonom

Löneadministration,
påbyggnad

Målet med kursen är att ge den studerande
Lönespecialist
fördjupade kunskaper och färdigheter inom
lönehantering. Kursen ger kunskaper i månatliga
och årliga rutiner, skatter, resereglementen,
pensioner och försäkringar. Kursen ska ge
färdigheter i att tillämpa årliga lönerutiner samt
skatter, pensioner och försäkringar. Den studerande
ska kunna utföra beräkningar både manuellt och
med datastöd.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2019-03-01

2018-12-30

Personalekonomi

Kursens syfte är att ge den studerande
Lönespecialist
grundläggande kunskaper i företagsekonomi och
avancerad kunskap om personalekonomi med alla
dess olika delar. Den studerande ska kunna
upprätta personalekonomiska kalkyler och
analysera resultaten från personalekonomiska
redovisningar, bl. a. sjukfrånvaro och dess orsaker.
Den studerande ska kunna analysera
personalstatistik som gäller rörlighet och dess mått,
orsaker och kostnader.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-04-29
/yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2019-06-07

2019-04-07

Affärsengelska med
inriktning löneområdet

Kursens syfte är att hos den studerande utveckla
Lönespecialist
förmågan att använda det engelska språket som ett
verktyg inom löne- och personalfrågor inom
internationella koncerner och vid internationella
kontakter.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-10
/yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2019-06-21

2019-05-19

Lönearbetets innehåll och Målet med kursen är att ge den studerande
Lönespecialist
processer
fördjupade kunskaper och färdigheter inom
lönearbete och löneprocessen. Kursen ger
färdigheter i att fokusera på att leverera och
upprätthålla hög kvalitet i service, processer och
aktiviteter så att målen uppnås. Kursens syfte är
också att ge den studerande förmågan att lära ut
kunskap relaterad till yrkesrollen på ett pedagogiskt
och metodiskt sätt. Kursen ska ge den studerande
grundläggande kunskap i Lean Administration.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2019-09-20

2019-07-21

Beskattningsrätt

Stockholm

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-14
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-03-22

2018-12-23

Syftet med kursen är att ge den studerande
Redovisningsekonom
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.

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

Stockholm

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-04-05

2019-03-03

Redovisning

Kursens syfte är att ge kunskaper inom redovisning. Redovisningsekonom
De studerande får färdigheter i att kunna skapa en
kassaflödesanalys, utföra bokslutsdispositioner
samt skapa anläggningsregister.

Stockholm

Bunden

35

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-24
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-02-15

2018-12-02

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-18
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-03-05

2019-01-27

Praktisk ekonomistyrning

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i Redovisningsekonom
att sammanställa beslutsunderlag samt förmåga att
bedöma olika besluts ekonomiska effekter.

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-18
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-04-12

2019-02-24

Internredovisning

Kursens syfte är att ge den studerande utökade
Redovisningsekonom
kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-05-20
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-06-14

2019-04-28

Engelska för ekonomer

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i
hur ekonomiska termer benämns på engelska.

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-06-17
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-06-28

2019-05-26

Handelsrätt

Kursens syfte är att ge kunskap om de rättsregler
som styr ekonomiska transaktioner och
förehavanden.

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2019-10-18

2019-07-21

Löneadministration

Kursens syfte är att ge kunskaper inom
löneområdet, vilka regler och lagar som tillämpas
samt färdigheter i hur man utför löneuträkningar.

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-11-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2020-01-10

2019-11-03

Beskattningsrätt

Syftet med kursen är att ge den studerande
genomgripande kunskaper inom ämnet
beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis.

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-13
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2020-03-20

2019-12-22

Koncernredovisning

Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av
begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom

Stockholm

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-03-23
/yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningse
konom-5/

2020-04-03

2020-03-01

Finansiering & Kalkylering Kursens syfte är att ge kunskaper i ekonomiska
styrinstrument, metoder och verktyg som används
för att följa upp och planera ekonomi och
finansiering i företag eller verksamheter.

Processbaserad
verksamhetsutveckling

Kursens syfte är att introducera etablerade
Strategisk
begrepp, metoder och verktyg inom processbaserad inköpare/upphandlare
verksamhetsutveckling och organisatorisk
förändring.

Stockholm

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-01-18

2018-11-11

Strategiskt inköp

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade
kunskaper om inköp, med fokus på strategi, analys
och leverantörsstyrning.

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-02-08

2018-12-30

Kategoristyrning

Kursen syftar till att ge en djupare insyn i
kategoribaserat arbetssätt. De studerande ska få
färdigheter i framtagandet av värdeskapande
kategoristrategier.

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-03-08

2019-01-20

Upphandlingsprocessen
och LOU

Kursens syfte är att ge den studerande goda
Strategisk
grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad inköpare/upphandlare
och verktyg för hur man kan genomföra en optimal
upphandlingsprocess.

Stockholm

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-03-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-04-12

2019-02-17

SRM

Kursens syfte är att introducera begrepp, metoder
och verktyg för att driva ett företags
leverantörsutveckling eller Supplier Relationship
Management (SRM).

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-08-30

2019-07-21

Affärsjuridik och avtal

Kursens syfte är att ge kunskap inom de
Strategisk
övergripande rättsområden som är nödvändiga för inköpare/upphandlare
en inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-02
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-09-27

2019-08-11

Ledarskap och
organisation

Syftet med kursen är att ge kunskaper i olika
Strategisk
ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för inköpare/upphandlare
att utveckla den studerandes inköpsledarskap.

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-30
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-10-18

2019-09-08

Förhandlingsteknik och
affärsmässighet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
om grundläggande strategier och taktiker i
intressebaserad förhandling kopplat till
kategoristrategi.

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-10-21
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-11-15

2019-09-29

Operativt inköp

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.

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-11-18
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2019-12-13

2019-10-27

Business English

Kursens syfte är ge den studerande tillräckliga
kunskaper för att kunna fungera i en internationell
miljö i samband med sin yrkesutövning.

Strategisk
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-16
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2020-01-03

2019-11-24

Projektledning och
metodik

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som
Strategisk
arbetsform och ett projekts olika faser; planering, inköpare/upphandlare
genomförande och uppföljning. Kursen ger den
studerande färdigheter i att hantera flödet från
projektidé och förberedelser till genomförande och
avslut.

Stockholm

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-06
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2020-01-31

2019-12-15

Hållbara inköp

Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet Strategisk
med bäring på inköp och upphandling.
inköpare/upphandlare

Stockholm

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-02-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/strategiskinkopareupphandlare/

2020-03-21

2020-01-12

Juridik inom
Kursens syfte är att ge kunskap om och insikt i lagar Digital
Tranås
kommunikatörens område och regelverk som utgör ramarna för professionell marknadskommunikatör
kommunikationsverksamhet.

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-11-26
/yrkeshogskola/varautbildningar/digitalmarknadskommunikator/

2018-12-28

2018-11-15

Projektledning och
projektmetodik

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-31
/yrkeshogskola/varautbildningar/digitalmarknadskommunikator/

2019-01-25

2018-12-16

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Kursens syfte är att ge kunskap om projekt som
Digital
Tranås
arbetsform och ett projekts olika faser; planering, marknadskommunikatör
genomförande, uppföljning och utvärdering. Kursen
ger också den studerande möjligheter att använda
IT-baserat projektledningsverktyg.

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Startdatum

Hälsovägledning

Kursens syfte är att ge den studerande
Massage - och
kompetensen att på ett systematiskt och
friskvårdsterapeut
professionellt sätt arbeta med hälsovägledning.
Detta ska kunna ske på såväl individ-, grupp- som
organisationsnivå. Kursen syftar också till att ge den
studerande djupgående kunskaper i utvecklande
och motiverande samtalsmetoder. Vidare ger
kursen den studerande förståelse för hur stress
uppkommer och kunskaper om hur man arbetar
med att förebygga och hantera stress hos kund.
Kursen syftar även till att ge den studerande verktyg
och metoder för att kunna sälja in sina tjänster till
kunder samt att kunna informera om hälsa och
hälsoarbete på ett tydligt och inspirerande sätt.
Under kursen får den studerande också kunskap om
sitt eget ledarskap och hur man kan utnyttja
situationsanpassat ledarskap.

Linköping

Bunden

35

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

www.massageutbildningar. 2018-12-03
se

2019-03-22

2018-10-01

Skadelära, sjukdomslära,
farmakologi

Fördjupade kunskaper inom medicin avseende
Medicinsk
sjukdomar och skador i rörelseorganen, det
Massageterapeut
metabola syndromet, respiration, cirkulationsorgan,
smärtfysiologi och farmakologi.

Linköping

Bunden

20

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

http://www.massageutbild 2019-01-21
ningar.se/

2019-05-17

2018-11-30

Ortopedisk medicin

Fördjupade kunskaper och färdigheter i
undersökning och diagnostik av problem från
rörelseorganen, behandlingsmetoder och
kompetens att kunna skapa en individuell
behandlings-och rehabiliteringsplan.

Medicinsk
Massageterapeut

Linköping

Bunden

40

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

http://www.massageutbild 2019-01-21
ningar.se/

2019-08-30

2018-11-30

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Uddevalla,
Lidköping,
Borås

Bunden

30

Uddevalla kommun,
www.hcb.se/utbildning/yrk 2018-12-10
Högskolecentrum Bohuslän eshogskoleutbildningar/aff
arsutvecklare-turism.html

2019-01-18

2018-11-19

Arbetsmiljö och regelverk Kunskap och färdighet gällande lagar och villkor
Kitchen Manager
som styr restaurangbranschen. Allmän arbetsrätt
såsom olika anställningsformer. Relevanta lagar
såsom: LAS, arbetstidslag, arbetsmiljölag och
rehabilitering, diskrimineringslag, ledighetslag, lagar
om offentlig upphandling samt färdighet inom
personalvård.

Båstad

Distans

10

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2018-12-10
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2018-12-12

2018-11-26

Hållbar måltid och
specialkost

Kunskap om råvaror vanligt förekommande inom
Kitchen Manager
det gastronomiska köket. Fokus läggs på grönsaker,
örter, kött, fisk och skaldjur för att bedöma kvalité
på råvaran, vilka användningsområden och råvarans
potiential. Hållbart perspektiv genomsyrar kursen.

Båstad

Distans

15

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-02-11
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-02-13

2019-01-28

Livsmedelssäkerhet

Kunskaper som leder till god livsmedelshygien och
hög livsmedelssäkerhet från varumottagning till
matgäst. Kunskaper om lagstiftning. Förståelse för
mikroorganismers förekomst. Kunskap om
egenkontrollprogram baserat på HACCP.

Kitchen Manager

Båstad

Distans

20

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-06-03
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-10-22

2019-05-20

Meny och matkultur

Kunskap om att skriva menyer och anpassa menyn
till olika gastronomiska restauranger. Teoretisk
kunskap med praktisk tillämpning om smakers
uppbyggnad och relation

Kitchen Manager

Båstad

Distans

15

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-01-14
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-01-17

2019-01-01

Restaurangekonomi

Kunskaper och färdigheter i ekonomi med inriktning Kitchen Manager
mot restaurang. Personalplanering, inköp,
upphandling, råvaror och meny. Kunskap och
förmåga att förstå branschens operativa och
ekonomiska vardag.

Båstad

Distans

20

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-03-25
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-04-25

2019-03-09

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism
Kurs

Kursbeskrivning

IT & Sociala medier

Ska ge färdighet i att använda digitala kanaler för
Affärsutveckare turism
marknadsföring, kommunikation och försäljning och
hur man följer upp resultaten i användning av olika
sociala medier.

Startdatum

Grönsaker och örter

Fördjupad och specialiserad kunskap om råvaror,
teoretiskt och praktiskt. Kursen ges stor del på
restaurang med fokus på vetabiliska råvaran och
matlagning att optimera råvarans möjligheter.

Kitchen Manager

Båstad

Distans

10

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-05-06
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-05-08

2019-04-22

Konservering

Kunskap och färdighet i konserveringsmetoder som Kitchen Manager
fermentering, syltning, saftning och gravning.
Färdigheter i att kunna laga mat förhindrade av
naturliga nedbrytningsmekanismer.

Båstad

Distans

5

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-02-04
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-02-08

2019-01-21

Drycker på menyn

Kunskaper om utvalda vindistrikt innefattande
produktion, druvsorter, grundsmaker och
bedömning. Kunskap om spritdrycker öl, fruktvin,
juice, kaffe och te. Kunskap om hur man kan
utveckla måltiden till en helhetsupplevelser med
mat och dryck i kombination.

Båstad

Distans

10

Akademi Båstad
Yrkeshögskola, Båstad
kommun

http://www.bastad.se/akad 2019-03-11
emibastad/yhutbildningar/
kitchen-manager/

2019-03-14

2019-03-01

Ekonomi - Revenue
Management

Kursen ger möjlighet att utveckla färdighet i att
Operativ ledare tolka ekonomiska underlag för att fatta beslut
inriktning Revenue
utifrån ett lönsamhetstänk. Kunskap och färdighet i Management
att optimera intäkterna genom att tillämpa Revenue
Management.

Distans med
lärarledda
tillfällen i
Båstad.

Distans

45

Båstad kommun Akademi
Båstad

http://www.bastad.se/akad 2018-11-28
emibastad/yhutbildningar/
operativ-ledarerevenuemanagement/

2019-04-19

2018-11-21

Försäljnings- och
affärsstrategi

Kursen är uppbyggd för att utveckla kompetenser i Operativ ledare rollen att kunna hantera hela processen från
inriktning Revenue
omvärldsanalys, behov, prisssättning, försäljning,
Management
distribution och merförsäljning.

Distans med
lärarledda
tillfällen i
Båstad.

Distans

30

Båstad kommun Akademi
Båstad

http://www.bastad.se/akad 2019-01-09
emibastad/yhutbildningar/
operativ-ledarerevenuemanagement/

2019-02-27

2018-12-10

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Vänersborg

Bunden

10

Kunskapsforbundet Väst

http://www.kunskapsforbu 2019-01-07
ndet.se/vuxenutbildningen/

2019-05-24

2018-12-22

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB

https://www.tucsweden.se 2018-12-17
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2019-01-25

2018-11-25

Kitchen Manager

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Kurs

Kursbeskrivning

Handledning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i olika
Specialistutbildad
handledningsmodeller och färdigheter i
undersköterska
handledning på olika nivåer och kollegial
akutsjukvård
handledning på den egna arbetsplatsen. Ge
kunskaper om lärprocesser och kunskapsöverföring.

Psykisk ohälsa ur ett
Kursen syftar till att ge den studerande
mångkulturellt perspektiv specialiserad kunskap om kulturens betydelse för
hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån
det mångkulturella perspektivet studeras
migrationens betydelse för det psykiska
välbefinnandet. Kompetens för att känna igen
traumatisering och veta hur trauma påverkar
individens andra mående.

Ingår i utbildningen

Specialistutbildad
undersköterska Psykriatri

Startdatum

Handledning och
pedagogiskt
förhållningssätt

Kursens syfte är att den studerande ska ha
Specialistutbildad
kunskaper i olika handledningsmodeller och
undersköterska färdigheter i kollegial handledning på den egna
Psykriatri
arbetsplatsen, samt färdigheter för att kunna
använda ett process- och lösnings inriktat
arbetssätt. Den studerande ska ha kunskap om
lärprocesser och hur kunskapsöverföring kan ske i
samband med yrkesutövning. Målet med kursen är
att den studerande ska kunna överföra sin kunskap
till övriga i arbetsteamet.

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB

https://www.tucsweden.se 2019-01-28
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2019-01-29

2019-01-30

Utvecklingspsykologi

Syftet med kursen är att ge den studerande
Behandlingspedagog
grundläggande kunskaper om
utvecklingspsykologisk teori med avseende på
relevans för yrket som behandlingspedagog.
Målet med kursen är att den studerande ska förstå
övergången mellan utvecklingspsykologisk teori och
praktiskt behandlingsarbete. Den studerande ska ha
kunskaper om barndomens särskilda betydelse i en
människas utveckling. Den studerande ska kunna
använda de olika teoretiska perspektiven i sitt yrke
och ha insikt i att dess förhållande är
komplementärt.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-11-26
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-01-04

2018-11-04

Psykiatri

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade Behandlingspedagog
kunskaper och förklaringsmodeller vad avser
störningar och avvikelser, samt begreppet
normalitet och dess relativitet. Den studerande ska
också ha fördjupade kunskaper om
försvarsmekanismer, jag-funktioner, jag-styrka och
jag-svaghet.
Målet med kursen är att den studerande ska få
förståelse för neuropsykiatriska diagnoser,
komorbitet och psykopati/sociopati, samt för
begåvningshandikapp, arv/miljö, missbruk,
kriminalitet och beroendeproblematik.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-07
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-02-01

2018-12-16

Behandlingsmetoder och
förhållningssätt

Kursens syfte är ge fördjupade kunskaper inom
Behandlingspedagog
olika metoder och dess tillämpning, speciellt skilda
kognitiva metoder och tekniker. Den studerande
ska utifrån ett vetenskapligt perspektiv kritiskt
granska olika metoder utifrån dess betydelse,
lämplighet och användbarhet i förhållande till olika
klienter. Målet med kursen är att ge kunskap om
och förståelse för betydelsen av ett salutogent
perspektiv vare sig det gäller fokus på diagnoser,
metod eller jag-funktioner.

Jönköping

Bunden

45

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-04
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-04-26

2019-01-13

Grupp och
personligehtspsykologi

Kursens syfte är att ge kunskaper om arbetsgruppen Behandlingspedagog
som psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för
möjligheterna att utföra ett kvalitativt gott
behandlingsarbete. Den studerande ska ha få
kompetens att verka i olika miljöer och
arbetsgrupper där kollegors individuella olikheter
och utbildning betraktas som en möjlighet att
uppnå synergi och effektivitet. Målet med kursen är
att den studerande ska ha kunskap och kompetens
för att i sin närmiljö kunna genomföra en informell
debriefing.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-19
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-09-27

2019-07-28

Sociallagstiftning och
dokumentation

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter Behandlingspedagog
inom de civilrättsliga och offentligrättsliga
områdena som ligger till grund för
behandlingsarbetet samt kunskaper om de
konsekvenser som tillämpningen av lagar medför.
Den studerande ska ha kunskap om det historiska
perspektivet över välfärdssamhällets uppbyggnad,
framväxten av juridiska riktlinjer och dess
konsekvenser för vård och behandling.
Målet för kursen är att ge de studerande
kompetensen att reflektera över de styrmedel som
reglerar relationerna mellan enskilda personer och
myndigheter samt tillämpa rättsregler på de
rättsområden inom civilrätt och offentlig rätt som
har särskild betydelse för behandlingsarbetet. Den
studerande har efter avslutad kurs kompetens i
dokumentation och journalföring.

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-09-30
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-11-08

2019-09-08

Etnicitet och integration

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper
Behandlingspedagog
om olika kulturer, dess särart och tillgångar för att
underlätta relationer och behandlingsarbetet.
Den studerande ska ha insikt i olika bakgrunders
betydelse för identitetsutveckling och socialisation,
samt ha kunskap för att möta människor från olika
kulturer utifrån ett salutogent perspektiv.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-11-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2019-12-06

2019-10-20

Ledarskap i teori och
praktik

Kursens syfte är att ge kunskaper i olika
Behandlingspedagog
ledarskapsstilar, metoder och verktyg som krävs för
att utveckla den studerandes ledarskap. Den
studerande får även färdigheter i att förstå vikten
av att inhämta information om de juridiska
ansvarsområden som en ledare har att förhålla sig
till.
Målet med kursen är att ge den studerande
kompetensen att inse hur ledarens agerande både
bidrar till det gemensamma målet och den process
som leder dit. 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 anpassat efter
deltagare och omgivning.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-09
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2020-01-03

2019-11-17

Utomhuspedagogik/ grön Kursens syfte är att ge den studerande insikt i hur Behandlingspedagog
miljöterapi
kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer kan
bidra till att skapa begriplighet, samhörighet, hälsa
och sammanhang för klienter med skiftande
bakgrund.
Målet med kursen är att den studerande ska ha
insikt i den potential som ligger i att kombinera
traditionell miljöterapi med "gröna inslag", samt
kunna belägga kunskapen med relevant forskning.

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-04-13
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2020-04-24

2020-03-22

Socialpedagogik

Kursens syfte är ge den studerande insikt i
socialpedagogikens framväxt och dominerande
idéer, samt den tillämpning som råder inom vård
och behandling.
Målet för kursen är att den studerande ska ha
kännedom om centrala begrepp och
socialpedagogikens olika arenor.

Behandlingspedagog

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-05-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-3/

2020-06-05

2020-05-03

Socialpedagogik

Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikt i
Behandlingspedagog
socialpedagogikens framväxt och dominerande
ideer, samt den tillämpning som råder inom vård
och behandling. Den studerande ska ha kännedom
om centrala begrepp och socialpedagogikens olika
arenor.

Lidköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-31
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-2/

2019-01-11

2018-12-09

Sociallagstiftning och
dokumentation

Den studerande ska efter avslutad kurs ha
Behandlingspedagog
kunskaper om den lagstiftning som ligger till grund
för behandlingsarbetet, ha förståelse för de
konsekvenser som tillämpningen av lagar medför i
det dagliga behandlingsarbetet. Den studerande ska
ha kunskap om det historiska perspektivet över
välfärdssamhällets uppbyggnad, framväxten av
juridiska riktlinjer och dess konsekvenser för vård
och behandling. Den studerande ska ha
grundläggande kunskaper i dokumentation,
journalföring och behandlingsplanering, samt
förmåga att sätta sig in och tolka sociala
utredningar och förmedla dess centrala innehåll till
klient

Lidköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-01-14
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-2/

2019-02-08

2018-12-30

Utomhuspedagogik/ grön Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikt i
Behandlingspedagog
miljöterapi
hur kultur, natur men även urbana utomhusmiljöer
kan bidra till att skapa begriplighet, samhörighet,
hälsa och sammanhang för klienter med skiftande
bakgrund. Den studerande ska ha insikt i den
potential som ligger i att kombinera traditionell
miljöterapi med "gröna inslag", samt kunna belägga
kunskapen med relevant forskning.

Lidköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-11
/yrkeshogskola/varautbildningar/behandlingspe
dagog-2/

2019-02-22

2019-01-20

Etik, bemötande och
kommunikation

Kursens syftar till att ge kunskap om centrala etiska Specialistutbildad
begrepp, teorier och förklaringsmodeller. Den
undersköterska studerande ska kunna förstå hur den egna individen Psykriatri
interagerar i mötet med andra människor kopplat
till psykiatri.

Jönköping

Distans

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2018-12-03
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2019-02-24

2018-11-11

Omsorg o. omvårdnad vid Kursen syfte är att studerande specialiserad
Specialistutbildad
psykisk ohälsa
kunskap om olika behandlingsmetoder för
undersköterska psykiatriska sjukdomstillstånd och verktyg att
Psykriatri
använda ett professionellt förhållningssätt.
Kursen ska också ge kunskap om specifika
omvårdnadsbehov vid psykiatriska sjukdomar och
drogberoende ur ett helhetsperspektiv, samt belysa
vikten av ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Jönköping

Distans

45

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-02-25
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2019-06-28

2019-02-03

Lagstiftning, org och
kunskapsstyrning

Jönköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-08-12
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2019-10-20

2019-07-21

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2019-12-16
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

2020-01-26

2019-11-24

Kursens syfte är att ge kunskaper om den
Specialistutbildad
lagstiftning som ligger till grund om verksamhetens undersköterska arbete. Kunskaper om de konsekvenser som
Psykriatri
tillämpningen av lagar medför i det dagliga arbetet.

Psykisk ohälsa ur ett
Kursen syftar till att ge den studerande
mångkulturellt perspektiv specialiserad kunskap om kulturens betydelse för
hur psykisk sjukdom och ohälsa yttrar sig. Utifrån
det mångkulturella perspektivet studeras
migrationens betydelse för det psykiska
välbefinnandet.

Specialistutbildad
undersköterska Psykriatri

Handledning och
pedagogiskt
förhållningssätt

Kursens syfte är att den studerande ska ha
kunskaper i olika handledningsmodeller och
färdigheter i kollegial handledning på den egna
arbetsplatsen, samt färdigheter för att kunna
använda ett process- och lösnings inriktat
arbetssätt.

Arbetsplatsen och
yrkesutveckling

Specialistutbildad
undersköterska Psykriatri

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se 2020-01-27
/yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbil
dad-underskoterskapsykiatri/

202-03-08

2020-01-05

Den studerande ska få insikt i begreppet kvalitet
Stödpedagog
och vad det innebär att arbeta utifrån
evidensbaserad praktik. Den studerande ska få
insikt i betydelsen av introduktion av nyanställda
och studerande.
Kursen ska ge kunskaper i yrkes och
kvalitetsutveckling som kan innebära att kunna
formulera uppföljningsbara verksamhetsmål, att
kunna följa upp egna insatsen, individuellt och
tillsammans med andra och att förstå betydelsen av
att alla deltar i förbättrings- och utvecklingsarbete.
Kursen ska ge kunskaper i aktuell lagstiftning och
om hur stödinsatser organiseras.

Borås

Bunden

30

Borås Stad - Borås
Yrkeshögskola

https://www.boras.se/utbil 2019-01-21
dningochforskola/borasyrk
eshogskola

2019-05-13

2018-12-16

Dokumentation och
kvalitetssäkring

Kursen ska ge kunskaper om hur man beskriver och Stödpedagog
dokumenterar personuppgifter på ett för individen
respektfullt sätt. Kursen ska ge fördjupade
kunskaper om hur man planerar, genomför,
rapporterar, dokumenterar och utvärderar
arbetsuppgifter enligt lagstiftningen och veta hur
man implementerar LSS-lagens värderingar och
intentioner i verksamheten. Den studerande ska få
insikt i hur man jobbar med kvalitetssäkring genom
att dokumentera och använda den kunskapen för
att förbättra kommande insatser.

Borås

Bunden

45

Borås Stad - Borås
Yrkeshögskola

https://www.boras.se/utbil 2019-01-14
dningochforskola/borasyrk
eshogskola

2019-02-19

2018-12-16

Kommunikation och
samtal

I kursen behandlas kommunikation kopplat till
ålder, kön, klass, etnicitet och interkulturell
kommunikation. Kursen ger kunskap om begrepp
och teorier inom området kommunikation och
samtal, kommunikationsmodeller,
kommunikationshinder och presentationsteknik.
Den ger dessutom färdigheter i att använda dessa
teorier i kommunikation inom vård och omsorg.

Skövde

Distans med 20
lärarledda
tillfällen i
Skövde

Skövde kommun, Skövde
Yrkeshögskola

https://skovde.se/barn-2019-02-18
utbildning/YH/aldrespeciali
serad-underskoterska/

2019-06-07

2019-01-01

Äldrespecialiserad
undersköterska

Palliativ vårdfilosofi

Kursen ger kunskaper om palliativ vårdfilosofi och Äldrespecialiserad
palliativ vård i boendemiljön med fokus på
undersköterska
värdighet och välbefinnande. Kursen behandlar
också symptom och tecken som kan förväntas i
livets slutskede vid olika tillstånd. Genom kursen får
den studerande fördjupade kunskaper i att leda,
handleda och stödja vård- och omsorgstagare och
anhöriga. Kursen ger dessutom färdigheter i att
reflektera kring vård- och omsorgstagarens
situation utifrån livshistoria, kultur och socialt
sammanhang.

Skövde

Distans med 20
lärarledda
tillfällen i
Skövde

Skövde kommun, Skövde
Yrkeshögskola

https://skovde.se/barn-2019-08-19
utbildning/YH/aldrespeciali
serad-underskoterska/

2019-12-06

Ej fastställt ännu

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Journalistik och information
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Juridik
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Kultur, media och design
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Pedagogik och undervisning
Kurs

Kursbeskrivning

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

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

Bränsle och
förbränningsteknik

Kursen ger kunskap om olika energislag som
Kvalificerad
används som bränslen och om olika
drifttekekniker
eldningsanordningar som förekommer vid
förbränning av olika bränslen. Du får också kunskap
om den stökometri som används för att beräkna till
exempel luftbehovet vid en förbränning. Slutligen
ingår olika metoder som finns för att rena rökgaser
efter förbränning.

Karlstad

Bunden

20

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitetet

http://www.folkuniversitet 2018-12-10
et.se/drifttekniker

2019-01-18

2018-12-03

Teknisk engelska

Kursen ger specialistkunskaper i de för yrket
Processtekniker med
relevanta ord och formuleringar som används i
livsmedelskompetens
både skriftlig och muntlig kommunikation, så som
fackspecifika termer och texter, kunna beskriva
yrkesspecifika tekniska processer på engelska samt
behärska rapportskrivning på engelska.Eftersom
tekniska manualer och instruktioner inom
branschen ofta är beskrivna på engelska är det
viktigt att den studerande behärskar
branschuttryck. Den studerande skall även kunna
använda sig av enklare engelsk konversation i mötet
med kunder och branschföreträdare.

Örebro

Distans

10

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

www.skys.se

2019-02-15

2019-01-14

2019-02-04

Matsäkerhet och hygien

Kursen ger den studerande kvalificerade kunskaper Processtekniker med
om Livsmedelslagen. Kursen ger kunskap om vikten livsmedelskompetens
av spårbarhet i varje del av produktionen.Kursen
ger fördjupade kunskaper om hygien, om
mikrobiologiska och kemiska faror, egenkontroll
och HACCP (EU:s livsmedelsförordning - Hazard
Analysis of Critical Control Points). Kursen ska även
ge kunskap och praktiska tillämpningsbara verktyg
gällande lagstiftning och branschriktlinjer samt
internationella regler som berör arbete med
livsmedel.
Kursen ger också djupa kunskaper om
förpackningen och förpackningsteknik.

Örebro

Distans

10

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

www.skys.se

2019-02-18

2019-03-01

2019-01-28

Linjeeffektivitet, effektiv
och optimerade
livsmedelsprodukt

Kursen ger djupa kunskaper inom det breda
Processtekniker med
begreppet produktionsekonomi. Studenten lär sig livsmedelskompetens
göra avancerade "flaskhalsanalyser, att skapa
linjeeffektivitet i varje del av en linje. Kursen ger
djup förståelse för driftsäkerhets och
underhållsfrågor samband med nyanskaffning av
en maskin eller helt produktionslina. Kunskap att
beräkna olika investeringar i relation till effektivitets
höjningar. Kursen ska även utveckla kunskaper i att
beräkna vinsten av en förbättring Kursen ska
dessutom utveckla förmågan att arbeta enligt
metoden Planera, Genomföra, Studera, Agera
(PGSA).

Örebro

Distans

30

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

www.skys.se

2019-03-04

2019-04-12

2019-02-11

Kvalitetsarbete inom
livsmedelsproduktion,
LEAN

Kursen ger djup kunskap vad Lean är och hur Lean Processtekniker med
implementeras i livsmedelsproduktionen. Kursens livsmedelskompetens
ger destuderande djupare kunskap om Lean och de
verktyg som används i Lean-arbete.
Efter kursen ska den studerande:
• Kunna de fem huvudprinciper som Lean baseras
på
• Kunna identifiera de 7 slöserierna som finns i
företag och organisationer
• Kunna skapa Lean implementeringsplaner
- kunna genomföra 5S-arbete
- kunna beskriva Kanban
- kunna arbeta med paretodiagram och
Ishikawa/fiskbensdiagram för problemlösning

Örebro

Distans

10

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

www.skys.se

2019-04-15

2019-04-26

2019-03-25

Borås

Bunden

40

Borås Yrkeshögskola

https://www.boras.se/utbil 2018-12-03
dningochforskola/borasyrk
eshogskola/enstakakurser.4
.51dad5c315ec786da4c765
4.html

2019-05-31

2018-11-11

Mönsterkonstruktion och Kursen ger grundläggande och fördjupade
Garment Technical
gradering2
kunskaper i datoriserad mönsterkonstruktion och Designer
gradering (CAD)samt kunskaper i att framställa
måttabeller. Kursen ger kunskap i passformsarbete
med 3D-teknik.

Projektledning och
kommunikation

Kursen syftar till att ge kompetensmässig beredskap Bredbandstekniker
- teotertisk och praktisk övninf i att fungera som
projektledare och hur man aretar i projektform.
Detta sker genom att varva teoretiska genomgångar
med självständigt projektarbete. Vidare om
chefsrollen, uppsättande av målbeskrivningar, att
nå målen, och hur man bygger ett lag(team). Hur
man sköter deviktiga informationsflöderna, både
inom projektet, och mot omvärlden och mot
styrgruppen. Vidare verbala och skriftliga metoder
för kommunikation. Viktiga tillämpningar som
förhandlingsteknik, mötesteknik, rapportskrivning
och muntlig presentation tas upp. Kursens mål är
att den studerande ska ha samtliga verktug för att
förstå i vilka sammanhang man väljer att arbeta i
projektform, deltagarnas respektive roller i
arbetsformen att efter deltagande i en eller flera
prijektsituationer kunna axla rollen som
projektledare och vara väl förtrogen med olika
former för kommunikation.

Hudiksvall

Bunden

15

Iftac

https://iftac.se/

2019-03-18

2019-04-05

2019-03-15

Nätdesign

Efter genomgången kurs skall den studerande
Bredbandstekniker
kunna redogöra för topologier för
informationsöverföring i nationella, regionala,
ortssamanbindande, områdes- och anslutningsnät,
om nät och noders uppbyggnad, möjligheter och
begränsningar. Vidare att ha insikt i de olika nätens
betydelse för och påverkan på övrig infrastruktur,
möjligheter till regional och lokal utveckling,
framtida hållbar utveckling samt nationella,
regionala och kommunhuvudnoder. Den
studerande skall kunna redogöra för arbetsgång
med hänsyn tagen till samtliga tillämpliga
parametrar i projektering, planering och
genomförande av ett FTTx-projekt.

Hudiksvall

Bunden

25

Iftac

https://iftac.se/

2018-12-03

2019-01-04

2018-11-30

Entreprenadjuridik och
ekonomi

Efter genomgången kurs skall man kunna redogöra Bredbandstekniker
för regelverk, förordningar och tillståndsgivning i
entreprenadverksamhet. Kunna redovisa praktisk
kunskap i hantering av upprättande av legala
dokument som markavtal, servitut och kontakt. De
studerande skall vidare kunna redogöra för
strategier i samband med kontraktsbrott,
undermåligt utfört arbete och hur man agerar
förebyggande för undvikande av olycksfall och hur
man handskas med inträffande olycksfall. vidare hur
man skriver offert, kontrakt, anställningsintyg och
upprättar upphandlingsunderlag. Den studerande
skall vidare kunna redogöra för respektive särdrag
som karaktäriserar yrkesrollerna entreprenör,
konsult och personer med anställning. Den
studerande skall övergripande kunna redogöra för
rådande affärsförhållanden i entreprenörsbranchen.

Hudiksvall

Bunden

20

Iftac

https://iftac.se/

2019-02-04

2019-03-01

2019-02-01

Drift- och underhållsteknik Kursen ger dig kunskaper i drift- och
Kvalificerad
Kraft- och
underhållsteknik vid kraft- och värmeanläggningar i drifttekekniker
värmeanläggningar
syfte att tillse hög säkerhet, för att förebygga ohälsa
och olycksfall vid olika driftsituationer och samtidigt
ha hög tillgänglighet till anläggningarna. Kursen ger
kunskaper i förebyggande och avhjälpande
underhåll samt vanliga problem som kan uppstå i
olika anläggningar och hur dessa kan åtgärdas.
Slutligen ger kursen kunskaper om underhållets
ekonomiska och miljömässiga betydelse för olika
typer av anläggningar.

Karlstad

Bunden

30

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitet 2019-01-21
et.se/drifttekniker

2019-03-03

2019-01-14

Strömningslära

Karlstad

Bunden

30

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitet 2019-01-07
et.se/drifttekniker

2019-02-17

2018-12-31

Syftet med kursen är att ge de studerande
Drifttekniker kraftkunskaper inom strömningslära som rör
värmeproduktion
komponenter inom kraft- och värmeanläggningar
samt i processindustrin. Vidare ger kursen
förståelse för hur pumpar, fläktar och turbiner
fungerar och deras olika egenskaper. Slutligen ger
kursen kunskaper i beräkningar av samt
mätmetoder för tryck, flöde och hastigheter i
system och/eller delar av system för olika slags
fluider.
Målet med kursen är att de studerande har
färdighet att självständigt kunna utföra
strömningstekniska beräkningar i system för fluider
inom energiproduktions-/ distributionsanläggningar

Styr- och reglerteknik

Syftet med kursen är att ge de studerande
Drifttekniker kraftkunskaper om den styr-, mät och reglerteknik sin
värmeproduktion
används inom kraft- och värmeanläggningar
inklusive fastigheters tekniska system. Vidare ger
den kunskaper i reglersystem samt schema- och
ritläsning för att med hjälp av dessa kunna
införskaffa sig en förståelse för hur styrsystem
fungerar och används för att övervaka och styra
tekniska processer. Slutligen ger kursen kunskaper i
felsökning och problemlösning av olika styr- och
reglersystem.
Målet med kursen är att de studerande har
färdighet och kompetens att felsöka i och hantera eloch värmesystem på energiproduktions-/
distributionsanläggningar.

Karlstad

Bunden

20

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitet 2019-04-15
et.se/drifttekniker

2019-05-12

2019-04-08

Bearbetning av polymera
material, grundkurs

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig Polymeringenjör
grundläggande bearbetning av polymerer

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2018-12-10

2019-01-13

2018-12-10

Bearbetning av polymera
material, fördjupning

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade
kunskaper och färdigheter inom området
bearbetning av polymera material

Polymeringenjör

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2020-01-13

2020-03-22

2020-01-13

Konstruera i polymera
material

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna Polymeringenjör
ta fram kravspecifikationer, ritningar och kunna
göra lämpliga materilaval till kommande produkter.

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2019-03-25

2019-04-28

2019-03-25

Kvalitet och hållbar
produktion

Syftet med kursen är att den studerande skall få
kunskaper om regelverk och kvalitetssystem som
finns inom branschen

Polymeringenjör

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2020-01-13

2020-03-22

2020-01-13

Polymera material,
fördjupning

Syftet med kursen är att den studerande skall få
fördjupade kunskaper om de egenskaper som
polymera material har.

Polymeringenjör

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2019-04-29

2019-06-02

2019-04-29

Robotprogrammering

Kursens syfte är att den studerande skall kunna
serva, programera och driftsätta robotceller som
skall användas inom polymerindustrin.

Polymeringenjör

Jönköping

Bunden

50

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2019-08-26

2019-10-03

2019-08-26

Verktygsteknik för
bearbetning av polymera
material

Syftet med kursen är att ge den studerande
kunskaper och färdigheter inom verktyg och
verktygsteknik.

Polymeringenjör

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

http://ju.se/yh

2019-01-14

2019-03-24

2019-01-14

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

2018-12-28

2018-11-15

Utbildningsområde: Transporttjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

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/yrkesh 2018-12-10
ogskola/varautbildningar/logistiker/

Ledarskap

Målet är att ge kunskaper i olika ledarskapsstilar,
Logistiker
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.

Linköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

www.tucsweden.se/yrkesh 2018-12-31
ogskola/varautbildningar/logistiker/

2019-01-18

2018-11-30

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Övrigt
Kurs

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Startdatum

