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Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Kulturmålare - traditionellt
byggnadsmåleri

Mariestad

Bunden

15

Mariestads kommun,
Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se

2020-05-04

2020-05-22

2020-05-01

Kulturmålare - traditionellt
byggnadsmåleri

Mariestad

Bunden

15

Mariestads kommun,
Dacapo Mariestad

www.dacapomariestad.se

2020-04-13

2020-05-01

2020-04-01

Energi- och fastighetstekniker

Karlstad

Bunden

45

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitete Delkurs 1
t.se/energitekniker
2020-02-17
Delkurs 2
2020-11-30

Delkurs 1
2020-03-27
Delkurs 2
2020-12-18

Delkurs 1 202002-10
Delkurs 2 202011-23

Syftet med kursen är att ge den studerande
Energi- och fastighetstekniker
kunskaper i ritnings- och schemaläsning för 1-fas och
3-fasinstallationer med tonvikt på elmotorer och
startapparater. Vidare ger kursen kunskaper i
ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer
och startapparater. Slutligen ger kursen den
studerande kunskap om de lagar och föreskrifter
som gäller i fråga om behörighet för
elinstallationsarbeten. Målet med kursen är att den
studerande kan utföra enklare elarbeten på ett
lagenligt och säkert sätt. Den studerande ska också
efter genomförd och godkänd kurs ha teoretiska
kunskaper motsvarande de behörighetskrav som
ställs för elarbeten på nivå Auktorisation B.

Karlstad

Bunden

25

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitete 2020-03-23
t.se/energitekniker

2020-04-26

2020-03-16

Kursbeskrivning

Ge studenterna grundläggande färdighet och insyn i
hantverksprocesserna gällande oljeförgyllning. I
kursen ingår även teorin för metallers korrosion ¡
olika miljöer och förekommande traditionella
ytskydd.
Examensarbete
Målet med kursen är att den studerande ska planera,
genomföra samt muntligt och skriftligt presentera en
mindre undersökning kring en vald fördjupning inom
målerihantve
Drift- och underhållsteknik Syftet med kursen är att ge den studerande
system
grundläggande och fördjupande kunskaper om olika
typer av värme-, ventilations-, och kylsystem i olika
typer av byggnader. Den studerande får även efter
avslutad kurs fördjupade kunskaper och färdigheter i
drift- och underhållsteknik för olika tekniska system,
såväl nya som gamla, som utgör förutsättningar för
att ge ett tillfredsställande termiskt klimat och en
god inomhuskomfort, så att byggnaders
funktionsduglighet uppfylls. Målet med kursen är att
den studerande får grundläggande och delvis
fördjupande kunskaper hur värme-, ventilations, och
kylsystem i olika typer av byggnader ska vara
utformade och fungera för att följa gällande lagar,
regler och normer samt bidra till god
funktionsduglighet.

Elkunskap

Ellära

Kursens syfte är att ge de studerande färdigheter i
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.

Energiingenjör

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-06-01
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2020-06-19

2020-05-10

Styr- och reglerteknik

Kursens syfte är att ge kunskap om hur ett SCADA- Energiingenjör
system (Supervisory Control And Data Acquisition) är
uppbyggt, hur det fungerar samt förmågan att kunna
sköta ett SCADA-system på brukarnivå. Kursen ger
de studerande verktygen för att kunna utläsa och
tolka värden från en flödesbild i ett driftkort eller en
driftbild i SCADA. Vidare ska de studerande kunna
tolka och förstå olika sorters driftkort t ex från ett
ventilationsaggregat och en värmeundercentral.

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2020-08-28

2020-06-21

Entreprenadjuridik

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om Energiingenjör
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 AMAtexter.

Tranås

Distans

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-31
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2020-09-11

2020-08-09

Ekonomi och
investeringsbedömning

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om
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.

Energiingenjör

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-09-14
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2020-10-02

2020-08-23

Energisystemanalys

Kursens syfte är att ge de studerande fördjupade
Energiingenjör
kunskaper om olika energisystem som förekommer i
offentliga byggnader, industrilokaler och bostäder.
Kursen ger kunskap om hur ett energiledningssystem
är uppbyggt och hur det förhåller sig till, och
påverkar arbetet med miljöledning.

Tranås

Distans

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-10-05
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2020-11-13

2020-09-13

Miljöcertifiering och
hållbarhet

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper om
Energiingenjör
certifieringar av energiledningssystem, tjänster och
byggnader, som ISO 50001 och Miljöbyggnad.
Kursen ger en helhetsbild över energi- och
hållbarhetsfrågorna idag och kommande utmaningar
i framtiden. De studerande ska känna till
utvecklingstrender inom energieffektivisering och
hållbarhet samt hur man kan uppdatera och anpassa
arbetet för att kunna följa utvecklingen i branschen
samt nå uppsatta mål.

Tranås

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2021-02-15
yrkeshogskola/varautbildningar/energiingenjor2/

2021-03-12

2021-01-24

Automationsteknik
inriktning elkonstruktion

Syftet är att ge kunskaper om kraftelektroniska
Elkonstruktör
komponenters funktion och användning, regler- och
övervakningssystem samt PLC programmering och
driftsättning av automatiserade system.

Linköping

Bunden

40

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-04
yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2020-08-21

2020-04-13

Elkonstruktör

Linköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-24
yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2020-09-25

2020-06-23

Elkonstruktör

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2021-01-18
yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2021-01-29

2020-12-27

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning
Elkonstruktör
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.
Den studerande ska efter genomgången kurs ha
Fastighetsingenjör
kunskap om företags- och fastighetsekonomi. Kurser
ska ge kunskaper för att förstå företagets
budgetarbete, ekonomiska rapporter, ekonomisk
planering och kalkyler för exempelvis investerings
och renoveringsprojekt.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-12-21
yrkeshogskola/varautbildningar/elkonstruktor/

2021-01-15

2020-11-29

Linköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-04
yrkeshogskola/varautbildningar/fastighetsingen
jor/

2020-06-05

2020-04-12

Engelska för
fastighetsbranschen

Kursen ska ge den studerande kunskaper i engelsk
kommunikation och i hur termer förknippade med
fastighetsbranschen benämns på engelska. Den
studerande ska efter avslutad kurs kunna hantera
branschengelska, i kommunikation med kund,
skriftligt och muntligt.

Fastighetsingenjör

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/fastighetsingen
jor/

2020-08-21

2020-06-21

Energioptimering

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna
genomföra en energikartläggning, göra en
energideklaration samt föreslå relevanta
energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter. Den
studerande ska kunna bedöma en byggnads
energiprestanda, analysera uppmätta värden och
tolka resultat avseende en byggnads
energiomsättning.

Fastighetsingenjör

Linköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-24
yrkeshogskola/varautbildningar/fastighetsingen
jor/

2020-10-02

2020-08-02

Fördjupad elkonstruktion,
CAD och 3D-modellering

Kursen syfte är att ge kunskaper och färdigheter i
framställning av olika typer av ritningsunderlag för
installation av eltekniska system med CAD. Vid
kursens slut ska du även ha färdigheter i 3D
modellering, inklusive integrering med
byggnadsritningar.
Miljö, Kvalité och hållbar el Syftet är att ge kunskaper i elförsörjningssystemets
uppbyggnad ur ett miljö- och energiperspektiv.

Projektledning och
projektmetodik

Fastighetsekonomi

Fastighetsföretagande och Den studerande ska efter genomgången kurs ha
Fastighetsingenjör
juridik
förståelse för fastighetsförvaltning och självständigt
kunna genomföra upphandling och beställning av
fastighetsanknuten service. Den studerande ska ha
förståelse för lagar, regler och förordningar som
berör ett fastighetsbolag i relationen med andra.

Linköping

Bunden

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2021-01-25
yrkeshogskola/varautbildningar/fastighetsingen
jor/

2021-02-26

2021-01-03

Fastighetsekonomi

Målet med kursen är att deltagaren ska få en ökad
Fastighetsingenjör
kunskap i fastighetsekonomi och ekonomiska
begrepp. Ytterligare mål för kursen är att deltagaren
ska utveckla färdigheter i att beräkna och planera för
både underhåll och investeringar

Västerås

Bunden

20

Plushögskolan AB Teknikhögskolan

2020-12-27

2020-11-02

Fastighetsjuridik,
kvalitetsansvar och
besiktning.

Målet med kursen är att deltagaren ska utveckla sina Fastighetsingenjör
kunskaper inom fastighetsjuridik och få en fördjupad
förståelse för säkerhetskrav, klassificeringar och
arbetsmiljö inom fastighetsbranschen. Målet är även
att deltagaren ska få färdigheter i att utföra
säkerhetskontroller och planera för en god
arbetsplats.

Västerås

Bunden

20

Plushögskolan AB Teknikhögskolan

2021-01-24

2020-11-30

Bygglovshandläggning och Kursens syfte är att den studerande visar översiktlig Bygglovshandläggare
juridik
kunskap om rättssystemets uppbyggnad samt om
rättens källor, arbetsmaterial och metoder samt
svensk lagstiftnings förhållande till EU-rätten. Kursen
syfte är att den studerande visar kunskap om
lagstiftning som har betydelse för den kommande
yrkesrollen som handläggare inom kommunal
förvaltning. Målet med kursen är att den studerande
ska tillämpa juridiska kunskaper som leder till ett
rättssäkert och korrekt handläggande av
bygglovsärenden samt visa förmåga att svara på
frågor vad gäller bygglov.

Järfälla

Distans

30

YrkesAkademin YH AB

https://teknikhogskolan.se/ 2020-11-30
utbildningar/fastighetsingen
jor/?utm_source=plushogsk
olansajt&utm_medium=utbi
ldningssidorna&_ga=2.2007
90893.2116129838.157467
0422735358668.1565765823
https://teknikhogskolan.se/ 2020-12-28
utbildningar/fastighetsingen
jor/?utm_source=plushogsk
olansajt&utm_medium=utbi
ldningssidorna&_ga=2.2007
90893.2116129838.157467
0422735358668.1565765824
https://www.yrkeshogskola 2020-04-20
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6783

2020-06-12

2020-04-03

Tillsyn

Järfälla

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-11-02
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6784

2020-11-27

2020-10-16

Kursen syfte är att studerande visar fördjupad
Bygglovshandläggare
kunskap om olika aspekter av byggnadsnämndens
tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen. Målet med
kursen är att den studerande ska visa kunskaper om
byggnadsnämndens skyldigheter och möjligheter vid
ingripanden och påföljder enligt 11 kap. PBL.

Miljölagstiftning och
hållbart byggande

Kursens syfte är att den studerande visar
Bygglovshandläggare
grundläggande kunskaper om svensk miljörätt samt
översiktlig kunskap om EU:s miljörätt och visar
förståelse för dess betydelse för den svenska
miljörätten. Vidare syftar kursen till att den
studerande ska utveckla grundläggande kunskaper
om de rättsliga regler som styr detaljplaneprocessen.
Kursens syfte är att den studerande utifrån plan- och
bygglagen, PBL, ska visa förmåga att handlägga
ärenden som berörs av gällande miljölagstiftning. En
stor del ägnas åt strandskydd enligt miljöbalken,
men även till exempel buller och förorenad mark.
Målet med kursen är att den studerande ska ha
färdighet att handlägga ärenden med respekt för
gällande miljölagstiftning och hållbarhetsfokus.

Järfälla

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-10-05
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6785

2020-10-23

2020-09-18

Praktisk
bygglovshandläggning

Kursens syfte är att den studerande uppvisar
Bygglovshandläggare
kunskap om hur plan‐ och bygglagen, plan‐ och
byggförordningen och Boverkets byggregler
tillämpas vid handläggning av bygglov. Vidare ska
den studerande visa kunskap i anmälningsplikt,
lovplikt, i att läsa ritningar, i granskning av
tillgänglighet samt färdighet i att kommunicera med
sökande via telefon, mejl samt besök. Det
övergripande målet med kursen är att den
studerande ska kunna omsätta teoretiska kunskaper
inom samhällsplanering, byggandets regelverk,
byggnadsutformning, rumsplanering och
tillgänglighet vid handläggning av bygglov, vid beslut
och vid kommunikation rörande byggnadsnämndens
uppdrag.

Järfälla

Distans

40

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-08-31
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6786

2021-01-29

2020-08-03

Ledarskap, kommunikation Kursens centrala innehåll är ledarskap,
Bygglovshandläggare
och retorik
kommunikation, coaching, gruppdynamik och
organisation. Kursen ska skapa förståelse för
ledarens roll och ansvar samt hur grupper fungerar
och utvecklas. I syfte att kunna leda sig själv och
andra ska den studerande utveckla förståelse för det
egna beteendet. Vidare ska den studerande utveckla
förmåga att ta ansvar för ledning av individers,
gruppers och verksamheters utveckling för att nå
gemensamma mål. De studerande ska visa kunskap
om olika kommunikationshinder och konfliktstilar.
Vidare ska den studerande visa förmåga att tillämpa
strategier för konflikthantering samt
konfliktlösningsmodeller. Kursens syfte är att den
studerande ska demonstrera kunskap om retorikens
element och den retoriska processen. Kursens syfte
är att den studerande ska förvärva konstruktiva
förhållningssätt i argumentation och dialog.

Järfälla

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-11-30
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6787

2021-04-02

2020-11-13

Work place experience

Lär dig skapa moderna arbetsplatser som är långt
Facility Manager
mer än bara yta och inredning, utan en del av en
”workplace experience” där man som attraktiv
arbetsgivare skapar miljöer som inspirerar till goda
resultat, underlättar för medarbetare att få
livspusslet att gå ihop och digitaliserar för att både
avlasta och utveckla.”
Konstruktion för Industriell Syftet med kursen är att utveckla de studerandes
Träbyggnadsprojektör hållbart
träbyggnad
kunskaper och färdigheter inom konstruktion samt byggande
utveckla den att innefatta modernt och industriellt
byggande, grundläggande tillverkning och
träproduktion, nyttjande av trä i byggproduktionen,
användningsområden för träbaserade byggmaterial
och komponeter samt metoder och byggsystem för
flervåningsbyggnader som används idag. Målet med
kursen är att ge de studerande kunskap och
kompetens att konstruera för modernt och effektivt
industriellt träbyggande. Målet är även att ge de
studerande kunskap och kompetenser i hur
funktionskrav och ekonomi påverkar val av material,
byggtekniska lösningar och produktionsmetoder.

Malmö

Bunden

20

Plushögskolan AB Affärshögskolan

https://affarshogskolan.se/ 2020-11-09
utbildningar/facilitymanager

2020-12-04

2020-10-11

Skellefteå

Distans

45

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-05-11
/trabyggnadsprojektor/?loc
ation=skelleftea

2020-10-11

2020-04-30

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Data/IT
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Kundhantering och
kundrelationer

I denna kurs får du kunskaper inom försäljning,
marknadsföring och kundkommunikation. Du
kommer öka din förståelse för hur man koordinerar
arbete med kunder och/eller medieutvecklare samt
få en inblick i kundprocesser och arbete för
kundtillfredsställelse.

Projektledare för Cross Mediaproduktioner

Mariestad

Bunden

25

Mariestads kommun,
Dacapo Mariestad

https://www.dacapomaries 2020-03-23
tad.se/sidor/utbildningar/yr
keshogskoleutbildningar/pr
ojektledarecrossmediaprod
uktioner.4.357c6cd7168870
999d517b0c.html

2020-05-31

2020-03-23

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: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning
Kurs

Kursbeskrivning

Affärsrådgivning

Kursens syfte är att ge kunskaper om hur man skapar Redovisningskonsult/rådgivare
en aktiv dialog med företagets ägare och ledning om
hur lönsamhet och likviditet kan förbättras.
Kursens mål är att ge de studerande goda kunskaper
i analys och rådgivning som kan användas i det
löpande arbetet med kundföretagen, samt att skapa
en generell metodik för att möta kunderna på ett
proaktivt sätt.

Kungsbacka

Bunden

20

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2021-01-25
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten2019/Redovisningskonsultra
dgivare/

2021-05-28

2021-01-11

Digital Transformation

Kursens syfte är att ge kunskaper i att utveckla en
Redovisningskonsult/rådgivare
digital strategi och bedriva digital affärsutveckling.
Kursens mål är att ge kunskap om den digitala
transformationens påverkan på företaget och
verktyg för att komma igång med digitaliseringen av
affärsverksamheten.

Kungsbacka

Bunden

10

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-08-17
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten2019/Redovisningskonsultra
dgivare/

2020-09-18

2020-08-03

Ekonomistyrning 2

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad
Redovisningskonsult/rådgivare
förståelse för ekonomistyrning och finansiell analys
och planering med hänsyn till lönsamhet.
Kursens mål är att utifrån verksamheters
lönsamhetsperspektiv ge de studerande avancerade
kunskaper om verksamheters ekonomiska planering
på kort respektive lång sikt främst med inriktning på
resultat- respektive likviditetsplanering. Kursen ska
även ge fördjupade kunskaper inom finansiell analys
och planering och styrning av kapitalbehov samt
finansiering på lång respektive kort sikt. Kursen
innebär att studenten ska kunna kritiskt granska,
bedöma och värdera såväl underlag som ekonomiska
konsekvenser av olika alternativ.

Kungsbacka

Bunden

35

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-09-21
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten2019/Redovisningskonsultra
dgivare/

2021-02-26

2020-09-07

Handelsrätt 2

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad Redovisningskonsult/rådgivare
förståelse för det handelsrättsliga området.
Kursens mål är att den studerande ska få fördjupade
kunskaper i att kunna identifiera och lösa relevanta
företagsrelaterade juridiska problem.

Kungsbacka

Bunden

30

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-08-17
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten2019/Redovisningskonsultra
dgivare/

2020-10-23

2020-08-03

Ursprung och
frihandelsavtal

Kursens syfte är att ge kunskaper om
Tullspecialist
överenskommelser om handel utan tullar eller andra
hinder, samt att ge kunskaper om frihandelsavtal.
Kursens syfte är även att ge kunskaper om korrekt
ursprungsdokumentation utifrån gällande regelverk
som fastställande av ursprung.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-04-20
yrkeshogskola/varautbildningar/tullspecialist/

2020-05-15

2020-03-29

Uppföljning och
egenkontroll

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap för att Tullspecialist
följa upp och kontrollera fakturor mot bokföring och
tulldeklarationer. Målet med kursen är att ge de
studerande förmåga att säkerställa förtagets
korrekta tullhantering genom systematisk
uppföljning.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-18
yrkeshogskola/varautbildningar/tullspecialist/

2020-05-29

2020-04-26

ISP och exportkontroll

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om
Tullspecialist
och insikt i Inspektionen för strategiska produkter,
ISP, och dess funktion. Kursens syfte är också att ge
de studerande kunskap om exportkontroll, dess
historia och uppkomst, produkter med dubbelt
användningsområde, militära produkter och
sanktioner/embargos. Målet med kursen är att ge de
studerande kunskap om vilka regler som ska
tillämpas för att förhindra att vissa produkter
exporteras till länder som anses vara politiskt
instabila eller som är hot mot freden i området och
världen.
Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om Tullspecialist
tulldeklarationer för Norge och kunskaper för att
kunna göra importer till Norge och export från
Norge.
Kursens syfte är att ge de studerande insikt och
Tullspecialist
kunskap om företagets strategi för en resurs- och
kostnadseffektiv handel.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

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

2020-06-12

2020-05-10

Linköping

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10- 2020-08-28
yrkeshogskola/varautbildningar/tullspecialist/

2020-06-21

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-31
yrkeshogskola/varautbildningar/tullspecialist/

2020-09-11

2020-08-09

Personalekonomi

Kursens syfte är att ge den studerande
Lönespecialist
grundläggande kunskaper i företagsekonomi och
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/ 2020-04-27
yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2020-06-05

2020-04-05

Affärsengelska med
inriktning löneområdet

Kursens syfte är att hos den studerande utveckla
förmågan att använda det engelska språket som ett
verktyg inom löne- och personalfrågor inom
internationella koncerner och vid internationella
kontakter.
Målet med kursen är att ge den studerande
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 att ge den studerande utökade
kunskaper och färdigheter inom internredovisning.

Lönespecialist

Jönköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-06-08
yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2020-06-19

2020-05-17

Lönespecialist

Jönköping

Bunden

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/lonespecialist2/

2020-09-18

2020-06-21

Redovisningsekonom

Huskvarna

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-05-29

2020-04-12

Löneadministration

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

Huskvarna

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-06-26

2020-05-10

Koncernredovisning

Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av
Redovisningsekonom
begreppet koncern och koncernredovisning. Kursens
mål är att de studerande får kunskap om vad det
innebär för ett företag att ingå i en koncern samt
kompetens för att genomföra en enklare
koncernredovisning.

Huskvarna

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-04
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-3/
https://www.tucsweden.se/ 2020-06-01
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-3/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-3/

2020-08-21

2020-06-21

Import-Export Norge

Strategi för handel

Lönearbetets innehåll och
processer

Internredovisning

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
kritiskt kunna reflektera över komplexa juridiska
ställningstaganden inom de områden som kursen
behandlar.

Huskvarna

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-24
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-3/

2020-10-30

2020-08-02

Beskattningsrätt

Syftet med kursen är att ge den studerande
genomgripande kunskaper inom ämnet
beskattningsrätt svensk 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.

Huskvarna

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-12-28
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-3/

2021-03-05

2020-12-06

Digital marknadsföring och Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
Företagssäljare B2B
affärer via nätet
om hur informationsteknik kan användas i den
digitala handeln och marknadsföringen för företaget.

Tranås

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-05-15

2020-03-24

Projektledning i
säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning
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.

Företagssäljare B2B

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-04-13
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/

2020-08-28

2020-06-21

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.
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.

Tranås

Distans

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-10-09

2020-08-09

Tranås

Distans

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-31
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/
https://www.tucsweden.se/ 2020-10-12
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/

2020-10-23

2020-09-20

Affärsmannaskap

Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga att Företagssäljare B2B
kunna se företagets marknad ur ett nationellt och
internationellt perspektiv, och att kunna analysera
marknadens behov och efterfrågan.

Tranås

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-12-21
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/

2021-01-22

2020-11-29

Key Account Managment

Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska
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.

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2021-01-25
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljareb2b/

2021-02-12

2021-01-03

Säljarens ekonomi

Redovisningsekonom

Företagssäljare B2B

Löneadministration

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

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

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.

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Beskattningsrätt

Syftet med kursen är att ge den studerande
genomgripande kunskaper inom ämnet
beskattningsrätt utifrån lagtext och praxis. Den
studerande ska söka relevant rättsinformation.
Kursens syfte är att ge kunskap om innebörden av
begreppet koncern och koncernredovisning.

Redovisningsekonom

Tranås

Bunden

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Redovisningsekonom

Tranås

Bunden

15

Göteborg

Bunden

25

Göteborg

Distans

20

Koncernredovisning

Projektledning och
affärsmannaskap

Att organisera och leda
projekt

Syftet med kursen är att den studerande ska få
Digital marknadsförare
kunskaper, färdigheter och kompetenser för att
initiera, planera, genomföra, leda, slutföra och
utvärdera ett projekt utifrån olika projektmodeller
och verktyg.
Syftet med kursen är att de studerande ska använda Key Account Manager
sin erfarenhet från säljarrollen för att utveckla sina
kunskaper, färdigheter och kompetenser för att
initiera, planera, genomföra, leda, slutföra och
utvärdera ett Key Account-projekt utifrån olika
projektmodeller och verktyg. Målet med kursen är
att de studerande ska utveckla sina tidigare
kunskaper, färdigheter och kompetenser från rollen
som säljare för att som Key Account Manager skapa
en projektplan samt utforma relevanta
projektutvärderingar. Den studerande ska också
kunna effektivt och självständigt leda ett projekt mot
uppsatta mål.

https://www.tucsweden.se/ 2020-06-01
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-4/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-4/

2020-06-26

2020-05-10

2020-10-16

2020-07-19

https://www.tucsweden.se/ 2020-12-14
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-4/
TUC Sweden AB https://www.tucsweden.se/ 2021-02-22
Yrkeshögskola
yrkeshogskola/varautbildningar/redovisningsek
onom-4/
Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-03-16
Sverige AB
/utbildningar/digitalmarknadsforare

2021-02-19

2020-11-22

2021-03-05

2021-01-31

2020-04-17

2020-03-16

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-04-27
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2020-06-19

2020-04-27

Att organisera och leda
projekt

Syftet med kursen är att de studerande ska använda Key Account Manager
sin erfarenhet från säljarrollen för att utveckla sina
kunskaper, färdigheter och kompetenser för att
initiera, planera, genomföra, leda, slutföra och
utvärdera ett Key Account-projekt utifrån olika
projektmodeller och verktyg. Målet med kursen är
att de studerande ska utveckla sina tidigare
kunskaper, färdigheter och kompetenser från rollen
som säljare för att som Key Account Manager skapa
en projektplan samt utforma relevanta
projektutvärderingar. Den studerande ska också
kunna effektivt och självständigt leda ett projekt mot
uppsatta mål.

Solna

Distans

20

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-04-27
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2020-06-19

2020-04-27

Key Account Management Syftet med kursen är att den studerande med
Key Account Manager
utgångspunkt i sin erfarenhet som säljare ska få en
teoretisk förståelse som syftar till att öka tillväxt och
lönsamhet på företagets befintliga kunder. Den
studerande får också fördjupad kunskap om den
specifika och komplexa roll
som Key Account Manager innebär. Målet med
kursen är att den studerande ska kunna identifiera
skillnaderna i säljprocesserna som säljare
och Key Account Manager och kunna planera ett
arbete i en organisation som Key Account Manager.

Solna

Distans

25

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-08-10
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2020-10-16

2020-08-10

Förhandlingsteknik

Syftet med kursen är att den studerande ska
Key Account Manager
utveckla sin förhandlingsteknik som säljare för att
genom det utvecklas mot rollen
som Key Account Manager. Målet med kursen är att
den studerande ska utveckla sin förhandlingsteknik
och ha en större bredd i sin kommunikation med
kund samt kunna analysera resultatet av
förhandlingen på ett professionellt sätt. Den
studerande ska också självständigt bedöma kunders
potential utifrån plattformsmodellen.

Solna

Distans

15

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-10-19
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2020-11-27

2020-10-19

Affärsengelska

Syftet med kursen är att den studerande skall lära sig Key Account Manager
den terminologi som används för
affärskommunikation i det engelska språket samt
kunna använda denna för att läsa och författa
affärskommunikation för komplexa affärer utifrån
ett helhetsperspektiv. Målet med kursen är att den
studerande med hjälp av den terminologi som
används för affärskommunikation i det engelska
språket, ska kunna läsa och författa
affärskommunikation för komplexa affärer utifrån
ett helhetsperspektiv.

Solna

Distans

15

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2020-11-30
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2021-01-22

2020-11-30

Offentlig upphandling

Syftet med kursen är att den studerande får en
förståelse för komplexiteten i att sälja mot offentlig
sektor och lär sig hur en Key Account Manager kan
jobba med strategi, försäljning och marknadsföring
gentemot den offentliga sektorn.
Målet med kursen är att den studerande ska veta
skillnaden mellan vad lagen kring offentlig
upphandlingen säger och hur lagen i praktiken
används. Genom en förstklassig försäljning kan
leverantörer i förväg påverka krav och utvärdering i
kommande upphandlingar.

Key Account Manager

Solna

Distans

15

Sälj & Marknadshögskolan i https://www.smhsverige.se 2021-01-25
Sverige AB
/utbildningar/key-accountmanager

2021-03-05

2021-01-25

Försäljningsstrategier

Kursens syfte är att ge de studerande kunskap om
ett affärsmässigt synsätt och effektiva
försäljningsstrategier

Företagssäljare

Linköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-06-19

2020-04-26

Projektledning i
säljprocessen

Kursens syfte är att ge kunskap om projektledning
och ett projekts olika faser; planering,
genomförande och uppföljning.

Företagssäljare

Linköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-08-28

2020-06-21

Affärsjuridik och avtal

Kursens syfte är att ge förståelse för juridikens roll i Företagssäljare
företagets beslutsprocesser, samt ge insikt om de
möjligheter och begränsningar som juridiken innebär
för verksamheten.
Kursens syfte är att den studerande efter kursen ska Företagssäljare
ha kunskap om hur man prissätter produkter, vilka
marginaler man jobbar med och vad dessa
marginaler skall täcka för kostnader.

Linköping

Distans

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-10-09

2020-08-09

Linköping

Distans

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-18
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-31
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/
https://www.tucsweden.se/ 2020-10-12
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/

2020-10-23

2020-09-20

Kursens syfte är att öka den studerandes förmåga att Företagssäljare
se företagets marknad ur ett nationellt och
internationellt perspektiv, och att kunna analysera
marknadens behov och efterfrågan.

Linköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-12-21
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/

2021-01-08

2020-11-29

Säljarens ekonomi

Affärsmannaskap

Key account management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska
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.
Business English
Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade
kunskaper i affärskommunikationsfärdigheter i det
globala affärsspråket engelska.

Företagssäljare

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2021-01-11
yrkeshogskola/varautbildningar/foretagssaljare3/

2021-02-05

2020-12-20

Key Account Manager

Linköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-05-15

2020-04-05

Strategisk marknadsföring Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska
grunderna om marknadsföringsstrategier gentemot
kundgrupper och mot konkurrenter.

Key Account Manager

Linköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2020-06-19

2020-04-26

Strategiskt omvärldsanalys Kursens syfte är att ge den studerande en inblick i
Key Account Manager
och förståelse för hur omvärldsanalysarbetet kan
kopplas ihop med affärs- och utvecklingsprocesser
samt vilka analysverktyg som kan användas till detta.

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-04-27
yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement/
https://www.tucsweden.se/ 2020-05-18
yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement/
https://www.tucsweden.se/ 2020-08-10
yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement/

2020-09-04

2020-06-21

Affärsjuridik och avtal

Att organisera och leda
projekt

Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska
Key Account Manager
grunderna om juridikens roll i företagets
beslutsprocesser, samt ge insikter om de möjligheter
och begränsningar som juridiken innebär för
verksamheten.
Kursens syfte är att ge kunskaper om hur ett projekt Key Account Manager
planeras, genomförs, följs upp och utvärderas i
säljprocessen. Kursen ger den studerande möjlighet
att genom metoder och egna erfarenheter kunna
leda olika former av förändringsprocesser i en
organisation.

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-09-07
yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement/

2020-10-02

2020-08-16

Linköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-10-05
yrkeshogskola/varautbildningar/key-accountmanagement/

2020-10-23

2020-09-13

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

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-17
yrkeshogskola/varautbildningar/arbetsledareinom-maltidsservice/
https://ya.se/yrkeshogskola 2020-10-19
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2020-09-27

2020-06-21

2020-11-13

2020-10-01

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism
Kurs

Kursbeskrivning

Organisation och arbetsrätt Kursen syfte är att utveckla den studerandes
kunskaper i olika organisationers uppbyggnad och
lagstiftning.

Arbetsledare inom måltidsservice Tranås

Affärsjuridik

Kursen innefattar kunskaper om lagar som reglerar Affärsutvecklare besöksnäring
besöksnäringen,samt marknadsföring och försäljning
av tjänster.Ger kunskaper om rådande juridiska
ramar och bestämmelser för vanliga situationer,
avssende verksamheter och organisationer inom
besöksnäring och reseproduktion.

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

Drycker på menyn

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om utvalda Kitchen Manager
vindistrikt innefattande produktion, druvsorter,
grundsmaker och bedömning. Baskunskap om
spritdrycker, olika sorters öl, fruktvin, juice, kaffe
och te. Kunskap om hur man utvecklar måltiden till
en helhetsupplevelse med mat och dryck i
kombination.

Båstad

Distans

10

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-04-14

2020-04-24

2020-04-01

Arbetsmiljö och regelverk

Allmän arbetsrätt såsom olika anställningsformer
och kollektivavtal. Relevanta lagar såsom: LAS,
arbetstidslag, arbetsmiljölag och rehabilitering,
diskrimineringslag, ledighetslag, lagar om offentlig
upphandling samt färdighet inom personalvård.

Båstad

Distans

10

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-04-27

2020-05-22

2020-04-13

Kitchen Manager

Livsmedelssäkerhet

Kursen ske ge kunskaper som leder till god
livsmedelshygien och hög livsmedels- säkerhet från
varumottagning till matgäst. Kunskap om
livsmedelslagstiftning och vikten av att följa dem.
Förståelse av mikroorganismers förekomst,
livsbetingelser och betydelse för säker hantering i
samband med livsmedelshante- ring. Ha god
kännedom om vegetarisk kost samt olika
specialkoster och hur man går tillväga för att
garantera spårbarhet till gästen. Kursen skall ge
kunskaper om hur man går tillväga för att upprätta
ett egenkontrollprogram baserat på HACCP.

Kitchen Manager

Båstad

Distans

20

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-05-25

2020-06-23

2020-05-15

Grönsaker och örter

Kursen ger fördjupad kunskap om råvaror,
Kitchen Manager
tillagningsmetoder och hantering av råvaror.
Föreläsningar om råvaror och tekniker för
matlagning av grönt. Den studerande gör en del av
utbildningen på en restaurang där stor kunskap och
färdighet finns gällande den vegetabiliska råvaran
och matlagningskunskap som optimera råvarans
möjligheter.
Kunskaper om och färdigheter i ekonomi med
Kitchen Manager
inriktning mot restaurang inom områden som
personalplanering, inköp, upphandling,
menyekonomi och råvarulogistik. Att ha kompetens
att planerar och presenterar inför en branschjury en
teoretisk idé gällande ett restaurangföretag som
med hänsyn till personal, ekonomi, marknadsföring
och kundnytta är gångbar på den svenska
marknaden. Att ha utvecklat kunskap och förmåga
som krävs för att förstå restaurangbranschens
operativa och ekonomiska vardag ur ett
företagsekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.

Båstad

Distans

10

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-06-15

2020-06-26

2020-05-07

Båstad

Distans

20

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-10-12

2020-12-09

2020-10-01

Kunskap om konserveringsmetoder som
Kitchen Manager
fermentering, syltning, saftning, gravning. Att kunna
lagra mat för att förhindrade naturliga
nedbrytningsmekanismerna t.ex. genom att påverka
PH-värdet, förhindra syretillförsel, minska mängden
tillgängligt vatten.

Båstad

Distans

5

Båstad kommun Akademi
Båstad

www.akademi.bastad.se

2020-10-26

2020-10-30

2020-10-19

Restaurangekonomi

Konservering och
fermentering

Onlinemarknadsföring och Syftet med kursen är att ge den studerade kunskap Hotel Supervisor
CRM
om kommunikation där bemötandet utgör en stor
del av upplevelsen. Gott värdskap handlar om att
överträffa gästernas förväntningar för nöjda gäster
som återkommer och rekommenderar vidare. Ett
välkomnande bemötande skall genomsyra hela
organisationen och kommuniceras internt och
externt.
Målet med kursen är att den studerande har
kunskap och färdighet i retorik, skriftligt och
muntligt. Vidare skall den studerande ha kompetens
att leda medarbetare mott ett gott värdskap och låta
detta bli ett mätbart mål som finns tydligt i det
dagliga arbetet.
Den studerande skall kunna producera texter i olika
medier och olika målgrupper. Kursen ger även den
studerande kunskaper i engelskaffärskommunikation
och branschspecifik terminologi.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-06-08
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6340

2020-08-28

2020-06-01

Kommunikation, värdskap Syftet med kursen är att ge den studerade kunskap
och kundbemötande
om kommunikation där bemötandet utgör en stor
del av upplevelsen. Gott värdskap handlar om att
överträffa gästernas förväntningar för nöjda gäster
som återkommer och rekommenderar vidare. Ett
välkomnande bemötande skall genomsyra hela
organisationen och kommuniceras internt och
externt.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://www.yrkeshogskola 2020-08-31
n.se/hittautbildning/sok/utbildning/?i
d=6341

2020-10-03

2020-08-20

Uppsala

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-04-27
/trac-diplomeradresekonsult/

2020-05-15

2020-04-20

Uppsala

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-05-11
/hotel-supervisor/

2020-08-14

2020-05-04

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Branschjuridik

Online marknadsföring
CRM

Hotel Supervisor

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskap TRAC - diplomerad resekonsult
så att den studerande kan sälja och producera resor
på ett rättssäkert sätt.
Målet med kursen är att den studerande har
kunskaper om de delar av lagstiftningen som
reglerar köp, avtal och ansvar inom resebranschen.
Vidare färdigheter att använda och hänvisa till dessa
lagstöd vid försäljning och reseproduktion eller
reklamation.
Syftet med kursen är att den studerande ska kunna Hotel Supervisor
planera och utveckla med hjälp av olika digitala
verktyg samt kunna nyttja CRM system för
kundbearbetning.
Målet med kursen är att ge den studerande kunskap
och färdighet i digitala medier, dels som analyskälla
men också som medel för kundkommunikation och
interaktion. Den studerande ska kunna använda och
nyttja CRM system

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Startdatum

Metoder i arbete med
personer med demens

Klinsk bedömning med
fokus på teamarbete

Lärande och handledning
som pedagogiska verktyg

Klinisk bedömning med
fokus på teamarbete

Lärande och handledning
som pedagogiska verktyg

Klinisk bedömning med
fokus på teamarbete

Lärande och handledning
som pedagogiska verktyg

Livsstil, hälsofrämjande
och mångfald

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
använda olika metoder som t.ex.
funktionsbevarande arbetssätt, jag-stödjande
arbetssätt, hur man kan använda
miljö som stöd, olika former av stöd när minnet
sviktar, vikten av levnadsberättelser
Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap
om kliniska bedömningar och färdighet att
uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos
äldre utifrån personcentrerad vård.

Specialistutbildad undersköterska Tranås
- Demensvård

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-31
yrkeshogskola/varautbildningar/specialistutbild
ad-underskoterskademensvard/

2020-11-06

2020-08-09

Specialistundersköterska
Multisjuka Äldre

Stockholm

Distans

30

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-09-14
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/

2020-12-04

2020-08-09

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg
att agera professionellt i sollen som handledare i
syfte att skapa ett lärande och utvecklande
arbetsklimat.
Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap
om kliniska bedömningar och färdighet att
uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos
äldre utifrån personcentrerad vård.

Specialistundersköterska
Multisjuka Äldre

Stockholm

Distans

25

2021-02-26

2020-11-01

Specialistundersköterska
Multisjuka Äldre

Linköping

Distans

30

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-12-07
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/
KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-09-14
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/

2020-12-04

2020-08-09

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg
att agera professionellt i sollen som handledare i
syfte att skapa ett lärande och utvecklande
arbetsklimat.
Kursen syftar till att ge den studerande god kunskap
om kliniska bedömningar och färdighet att
uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos
äldre utifrån personcentrerad vård.

Specialistundersköterska
Multisjuka Äldre

Linköping

Distans

25

2021-02-26

2020-11-01

Specialistundersköterska
Multisjuka Äldre

Uppsala

Distans

30

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-12-07
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/
KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-09-14
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/

2020-12-04

2020-08-09

Kursen syftar till att den studerande skall få verktyg Specialistundersköterska
att agera professionellt i sollen som handledare i
Multisjuka Äldre
syfte att skapa ett lärande och utvecklande
arbetsklimat.
Kursen ger den studerande specialiserad kunskap,
Stödpedagog
kompetens och färdigheter i att vara ett pedagogiskt
stöd utifrån ett salutogent och lösningsinriktat
arbetssätt i syfte att skapa delaktighet och möjlighet
för brukaren att vara en aktiv person i sitt eget liv.

Uppsala

Distans

25

2021-02-26

2020-11-01

Linköping

Distans

10

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-12-07
utet Sverige AB
yrkeshogskola/specialistund
erskoterska-multisjukaaldre/
KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-05-04
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-05-29

2020-04-12

Linköping

Distans

30

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-08-31
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-10-30

2020-06-14

Linköping

Distans

20

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-11-02
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-12-25

2020-10-11

Pedagogisk handledning, Kursen ger den studerande specialiserade kunskaper Stödpedagog
pedagogiska arbetssätt och om grupprocesser och avancerad kunskap om
metoder
handledning och lärande utifrån olika teoretiska och
pedagogiska perspektiv utifrån objektiva, etiska och
juridiska principer.
Välfärdsteknologi
Kursen ger den studerande specialiserad kunskap
Stödpedagog
om hur digital teknik kan implementeras och
användas som stöd i vardagen i syfte att öka
möjligheten till delaktighet, inflytande och
självständighet och ökad livskvalitet för brukaren.

Livsstil, hälsofrämjande
och mångfald

Kursen ger den studerande specialiserad kunskap,
Stödpedagog
kompetens och färdigheter i att vara ett pedagogiskt
stöd utifrån ett salutogent och lösningsinriktat
arbetssätt i syfte att skapa delaktighet och möjlighet
för brukaren att vara en aktiv person i sitt eget liv.

Västerås

Distans

10

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-05-04
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-05-29

2020-04-12

Pedagogisk handledning, Kursen ger den studerande specialiserade kunskaper Stödpedagog
pedagogiska arbetssätt och om grupprocesser och avancerad kunskap om
metoder
handledning och lärande utifrån olika teoretiska och
pedagogiska perspektiv utifrån objektiva, etiska och
juridiska principer.
Välfärdsteknologi
Kursen ger den studerande specialiserad kunskap
Stödpedagog
om hur digital teknik kan implementeras och
användas som stöd i vardagen i syfte att öka
möjligheten till delaktighet, inflytande och
självständighet och ökad livskvalitet för brukaren.

Västerås

Distans

30

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-08-10
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-10-30

2020-06-14

Västerås

Distans

20

KompetensUtvecklingsInstit https://www.kui.se/kui2020-11-02
utet Sverige AB
yrkeshogskola/stodpedagog
/

2020-12-25

2020-10-11

Etiskt, pedagogiskt och
professionellt
förhållningssätt 1

Ger specialiserade kunskaper om och förståelse för Behandlingspedagog
individens olika förutsättningar i relation till olika
Neuropsykiatriska
teoretiska perspektiv. Genom att analysera
funktionsnedsättningar
individens behov, förutsättningar och resurser ges
möjlighet till att använda olika pedagogiska
strategier och hjälpmedel för att hantera olikheter
samt föra att kunna möjliggöra utveckling och
delaktighet tillsammans med individen. Den
studerande ska kunna identifiera etiska dilemman
och frågeställningar i den vardagliga
yrkesutövningen och kunna analysera och resonera
kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Den studerande ska även få en förståelse för hur
kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan
påverka föreställningar och livskvalitet och
människovärde. Kursen ska vidare ge den
studerande möjligheter att granska hur egna
outtalade värderingar styr ställningstagande och
förhållningssätt.

Eksjö

Bunden

25

Högskolan för lärande och http://ju.se/studera/yhkommunikation i Jönköping utbildning.html
AB

2020-04-27

2020-05-31

2020-04-20

Etnicitet, integration och
mångfald

Kursen kommer förmedla specialiserade kunskaper Behandlingspedagog
om etnicitet och integration samt kunskaper om hur Neuropsykiatriska
det mångkulturella samhället påverkas av och
funktionsnedsättningar
påverkar den enskilde individen. Kursen förmedlar
även kunskaper omkring aktuell lagstiftning samt
kunskaper omkring bemötande. Inkludering- och
exkluderingsporcessen samt hur kulturell mångfald
kan påverka ett migrationsrelaterat arbete.

Eksjö

Bunden

25

Högskolan för lärande och http://ju.se/studera/yhkommunikation i Jönköping utbildning.html
AB

2020-08-24

2020-09-27

2020-08-09

Psykisk hälsa,
samsjuklighet och
återhämtning

Kursen kommer förmedla specialiserade och
Behandlingspedagog
fördjupade kunskaper omkring psykisk hälsa,
Neuropsykiatriska
beroendeproblematik, samsjuklighet och
funktionsnedsättningar
återhämtning samt vanliga relaterade
tilläggsdiagnoser. Kursen tar även upp annan
problematik och konsekvenser som kan förekomma i
samband med psykisk hälsa. kursen förmedlar även
kunskap om olika utredningar, inom aktuellt
område, bedömningar samt aktuella
behandlingsmetoder och vikten av samverkan
mellan olika vårdaktörer.

Eksjö

Bunden

25

Högskolan för lärande och http://ju.se/studera/yhkommunikation i Jönköping utbildning.html
AB

2020-09-28

2020-11-01

2020-09-13

Neuropsykiatri 2

Kursen kommer förmedla och ge möjlighet att
Behandlingspedagog
fördjupa och bygga på tidigare inhämtade kunskaper Neuropsykiatriska
efter genomförd kurs Neuropsykiatri och andra
funktionsnedsättningar
funktionsnedsättningar 1. Genom att fördjupa och
bygga vidare på sina kunskaper om olika
neuropsykiatriska, kognitiva funktionsnedsättningar
och andra funktionsnedsättningar i relation till
uppdraget ökar möjligheten för den studerande att
kunna möta individen, dess anhöriga och övrigt
nätverk utifrån ett etiskt och professionellt
förhållningssätt och att använda sig av sina
kunskaper, färdigheter och kompetens att använda
rätt strategier och stöd i vardagen.

Eksjö

Bunden

25

Högskolan för lärande och http://ju.se/studera/yhkommunikation i Jönköping utbildning.html
AB

2020-11-02

2021-01-10

2020-10-18

Etiskt, pedagogiskt och
professionellt
förhållningssätt 2

Kursen bygger vidare på etiskt, pedagogiskt och
Behandlingspedagog
professionellt förhållningssätt 1. Genom att arbeta Neuropsykiatriska
vidare med att analysera individens behov,
funktionsnedsättningar
förutsättningar och resurser ges möjlighet till att
fördjupa och utveckla tidigare kunskaper om
pedagogiska strategier och hjälpmedel i syfte för att
hantera olikheter, möjliggöra utveckling och
delaktighet med individen. Den studerande ska även
fördjupa sin kunskap och förmåga att hantera etiska
dilemman och frågeställningar i den vardagliga
yrkesutövningen samt kunna analysera och resonera
kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Den studerande ska även få fördjupas förståelse för
etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Eksjö

Bunden

25

Högskolan för lärande och http://ju.se/studera/yhkommunikation i Jönköping utbildning.html
AB

2021-01-11

2021-02-14

2020-12-27

Välfärdsteknik

Kursens syfte är att den studerande ska få
Specialistutbildad undersköterska Sollentuna
kännedom om aktuell välfärdsteknik och hur den
inom demens
kan användas. Den studerande ska kunna informera
och stödja kollegor, den enskilde och anhöriga i
tekniska och digitala lösningar för att behålla eller
öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller
självständighet.

Distans

17

Consensum YH Sollentuna

2020-04-30

2020-06-14

2020-04-12

https://consensum-yh.se/

Nutrition och munhälsa
inom palliativ vård

Syftet med kursen är att ge den studerande
Specialistundersköterska specialiserade kunskaper om näringsrik nutrition och Palliativ vård
dess betydelse för vården. Syftet med kursen är
också att ge den studerande en hög förståelse för
munhälsan och varför god munvård har betydelse
för välbefinnandet. Ytterligare syfte är att ge den
studerande en förståelse för en god måltidsmiljö.
Målet med kursen är att den studerande efter
avslutad kurs ska ha kunskaper om hur man
anpassar nutritionen utifrån etiska och kulturella
skillnader. Ytterligare mål är att den studerande
efter avslutad kurs ska ha kunskaper för att
säkerställa en god munhälsa för människor i livets
slutskede. Målet är även att den studerande efter
avslutad kurs skall ha kunskaper för att
individanpassa nutrition och måltidsmiljö

Örebro

Bunden

15

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

https://skys.se/

2020-09-21

2020-10-30

2020-05-15

Återhämtande

Syftet med kursen är att ge den studerande en
Specialistundersköterska specialiserad kunskap om återhämtning vid psykisk Psykisk ohälsa
ohälsa. Ytterligare syfte är att ge den studerande
verktygen och metoder för att skapa förutsättningar
för återhämtning. Syftet med kursen är även att ge
den studerande en hög förståelse för att individen
sätts i centrum i arbetet med återhämtning. Syftet
med kursen är även att ge den studerande
kunskaper om aktuell forskning kring återhämtning
och hur man tar reda på denna forskning. Målet med
kursen är att den studerande efter avslutad kurs ska
analysera och dra slutsatser kring olika situationer i
individens återhämtningsprocess. Ytterligare mål är
att den studerande efter avslutad kurs ska kunna
agera utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt.
Målet är också att den studerande efter avslutad
kurs ska kunna skapa förutsättningar för
återhämtning genom stöd och individuella åtgärder.
Målet är även att den studerande efter avslutad kurs
ska kunna verka utifrån ett salutogent
förhållningssätt

Örebro

Bunden

40

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

https://skys.se/

2020-08-24

2020-12-11

2020-05-15

Vård i livets slutskede

Syftet med kursen är att ge den studerande
Specialistundersköterska fördjupade kunskaper om symtomlindring i livets
Demensvård
slut och om bemötande av anhöriga/närstående. Ge
fördjupade kunskaper om vård i livets slutskede.
Specifika kunskaper om behov och symtom som
personer med obotliga sjukdomar har, i syfte att
minska lidande och befrämja livskvaliteten.
Specialiserade kunskaper om psykologiska skeenden
hos patienter och närstående i samband med kriser,
livshotande tillstånd och död. Fördjupade kunskaper
om och i etiska ställningstaganden inom vård i livets
slutskede, den specifika omvårdnad som krävs vid
vård av svårt sjuk och döende patient samt
beaktande av psykiska, fysiska, sociala och andliga
behov.

Örebro

Bunden

25

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

https://skys.se/

2020-08-10

2020-10-16

2020-05-15

Välfärdsteknologi

Målet med kursen är att den studerande ska ha
Specialistundersköterska kompetenser att hjälpa och stödja den döende med Demensvård
värdighet i livets slut och att kunna stödja
anhöriga/närstående. Arbeta för närståendes
delaktighet och deras behov av stöd. Få förståelse
för lidandets dimensioner samt kunna analysera
patientens tillstånd och initiera symtomlindring. De
specialiserade kunskaperna ligger till grund för att
lösa sammansatta problem i olika
omvårdnadssituationer. Dessa utförs självständigt
eller tillsammans med andra och leder till
professionell utveckling

Örebro

Bunden

25

Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige

https://skys.se/

2020-10-19

2020-12-31

2020-05-15

Testmetodik

Kursens syfte är att ge den studerande
Medicinsk Massageterapeut
specialiserade kunskaper i testmetodik för att
självständigt kunna utvärdera en kunds fysiska status
samt kunna analysera kundens träningsbara
egenskaper. Kursen syftar även till att ge kunskap
om ett flertal avancerade tester med vetenskaplig
grund som kan användas som grund i arbete med
kund.
Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
Medicinsk Massageterapeut
om och stor förståelse för den betydelse kost och
kostvanor har för hälsa och fysisk aktivitet. Kursen
ger även kunskaper om de näringsämnen som
bygger upp kroppen och deras funktion. Den
studerande får både praktiska och teoretiska
kunskaper om den kost som leder till bättre hälsa
samt insikt om kostens betydelse för våra
välfärdssjukdomar. Vidare syftar kursen till att den
studerande ska kunna göra kostanalyser samt
planera och genomföra kostrådgivning inom ramen
för friskvård för att coacha kunden till en
hälsosammare livsstil via kosten.

Linköping

Bunden

25

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-04-23
ningar.se/

2021-01-29

2020-03-25

Linköping

Bunden

25

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-10-05
ningar.se/

2021-01-29

2020-03-25

Näringslära och
kostrådgivning

Programdesign och
avancerad personlig
träning

Kursens syfte är att ge avancerade teoretiska och
Medicinsk Massageterapeut
praktiska kunskaper gällande träning av bland annat
styrka, kondition, balans och koordination, stabilitet
och rörlighet. Kursen tar upp hur denna bör
genomföras samt djupgående kunskaper om hur
korrekt träning bedrivs. Genom kursen får den
studerande specialiserade kunskaper om funktionell
träning. Kursen har en praktisk inriktning med
mycket färdighetsträning vad gäller att leda träning
och instruera kunder för att ge den studerande en
trygghet och professionalitet i sin kommande
profession. Genom kursen tränas den studerande
också i att möta och vägleda kunden mot uppsatta
mål inom träning.

Linköping

Bunden

30

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-04-23
ningar.se/

2021-01-29

2020-03-25

Samtalsmetodik och
stresshantering

Kursens syfte är att ge den studerande kompetensen Medicinsk Massageterapeut
att på ett systematiskt och 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.

Linköping

Bunden

25

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-11-02
ningar.se/

2021-02-26

2020-03-25

Ortopedisk medicin

Fördjupade kunskaper och färdigheter i
Medicinsk Massageterapeut
undersökning och diagnostik av problem från
rörelseorganen, behandlingsmetoder och kompetens
att kunna skapa en individuell behandlings-och
rehabiliteringsplan.
Fördjupade kunskaper inom medicin avseende
Medicinsk Massageterapeut
sjukdomar och skador i rörelseorganen, det
metabola syndromet, respiration, cirkulationsorgan,
smärtfysiologi och farmakologi.

Malmö

Bunden

45

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-08 31
ningar.se/

2021-01-29

2020-05-15

Malmö

Bunden

20

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-08-31
ningar.se/

2021-01-29

2020-05-15

Fördjupade kunskaper och färdigheter i
Medicinsk Massageterapeut
undersökning och diagnostik av problem från
rörelseorganen, behandlingsmetoder och kompetens
att kunna skapa en individuell behandlings-och
rehabiliteringsplan.
Fördjupade kunskaper inom medicin avseende
Medicinsk Massageterapeut
sjukdomar och skador i rörelseorganen, det
metabola syndromet, respiration, cirkulationsorgan,
smärtfysiologi och farmakologi.

Bromma

Bunden

45

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-08-31
ningar.se/

2021-01-29

2020-05-15

Bromma

Bunden

20

Bergqvists Massage &
Friskvårdsutbildningar AB

https://www.massageutbild 2020-08-31
ningar.se/

2021-01-29

2020-05-15

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Patologi

Ortopedisk medicin

Patologi

Utbildningsområde: Journalistik och information
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Startdatum

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Juridik
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Kultur, media och design
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

3D-förpackningar

Syftet med kursen är att de studerande utvecklar
kunskaper inom 3D-generering av förpackningar i
syfte att kunna presentera mock-ups.
Målet med kursen är att de studerande kan ta fram

Förpackningsutvecklare/designer

Solna

Bunden

10

Nackademin AB

https://nackademin.se/utbil 2020-04-20
dningar/forpackningsutveck
lare-designer/

2020-05-31

2020-03-31

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: Miljövård och miljöskydd
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

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Teknik, tillverkning, drift och underhåll

Kurs

Kursbeskrivning

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

http://www.folkuniversitete 2020-03-30
t.se/drifttekniker/

2020-05-01

2020-03-23

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

http://www.folkuniversitete 2020-05-11
t.se/drifttekniker/

2020-06-05

2020-05-04

35

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-09-07

2020-10-23

2020-06-23

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Piteå

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Piteå

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Nynäshamn

Distans

35

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-09-07

2020-10-23

2020-06-23

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Drift- och underhållsteknik, Syftet är att ge de studerande om drift- och
Drifttekniker kraftFastigheter
underhållsteknik för tekniska system, så som
värmeproduktion
försörjning av värme, kyla, tappvarmvatten och
ventilation, som finns i olika fastigheter. Kursen ger
kunskaper om god driftteknik, underhåll av
fastigheter, energieffektivisering samt felsökning och
avhjälpning. Även kunskap om kompressordrivna kyl, frys- och värmepumpssystem. Ger även förståelse
Elkunskap
Syftet med kursen är att ge de studerande kunskaper Drifttekniker krafti ritnings- och schemaläsning för 1-fas och 3värmeproduktion
fasinstallationer med tonvikt på elmotorer och
startapparater. Vidare ger kursen kunskaper i
ledningsdimensionering och felsökning av elmotorer
och startapparater. Slutligen ger kursen studerande
kunskap om de lagar och föreskrifter som gäller i
fråga om behörighet för elinstallationsarbeten.
Processteknik 2
Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetens
Drifttekniker - processoperatör
för att kunna arbeta med värmeproduktion i
fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i
värmedistribution i processindustrier.

Karlstad

Bunden

25

Folkuniversitetet
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

Karlstad

Bunden

20

Piteå

Distans

Råvaror och processer i
kemisk industri

Drifttekniker - processoperatör

Piteå

Drifttekniker - processoperatör

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans
komponenter, - Stenkol och naturgas, Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska
produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja,
diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna
Produktion och distribution Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
av värme
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk
Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk
Processteknik 2
Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetens
för att kunna arbeta med värmeproduktion i
fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i
värmedistribution i processindustrier.

Ingår i utbildningen

Startdatum

Råvaror och processer i
kemisk industri

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans
komponenter, - Stenkol och naturgas, Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska
produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja,
diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna
Produktion och distribution Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
av värme
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk
Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk
Processteknik 2
Kursen ger kunskaper, färdigheter och kompetens
för att kunna arbeta med värmeproduktion i
fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i
värmedistribution i processindustrier.

Drifttekniker - processoperatör

Nynäshamn

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Nynäshamn

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Nynäshamn

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Bergsjö

Distans

35

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-09-07

2020-10-23

2020-06-23

Råvaror och processer i
kemisk industri

Drifttekniker - processoperatör

Bergsjö

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Bergsjö

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Drifttekniker - processoperatör

Bergsjö

Distans

55

Creando Training AB –
Creando School

https://creando.se/

2020-10-26

2021-01-08

2020-08-31

Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
kemisk industri. Innehåll: - Organisk kemi, Petrokemiska råvarors ursprung, - Råoljans
komponenter, - Stenkol och naturgas, Grundläggande träkemi, - Olika petrokemiska
produkter (asfalt, eldningsolja, villaolja, smörjolja,
diesel, bensin, flygbränsle), - Enhetsoperationerna
Produktion och distribution Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
av värme
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk
Massa och pappersteknik Kursbeskrivning: Kursen ska ge kunskaper,
färdigheter och kompetens för att kunna arbeta i
massa- och pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong. Innehåll:Pappers- och kartongtillverkning, översikt, Pappersprodukter; användning och egenskaper, Ved och fibrer, - Vedgård och renseri, - Mekanisk
massatillverkning, - Returfiberhantering, - Kemisk

Catia V5 fördjupningskurs
2

Ger kunskaper för att kunna lösa moment och
situationer som kommer uppstå i verkliga situationer
som konstruktör. Kursen inkluderar 3D PMI,
Booleska operationer, CAD-metodik,
designprocessen med hänsyn till designytor från
andra programvaror, designprocessen med skisser
och foton, Best Practice Assemblies, STEP och STLfiler, användning av leverantörsfiler samt en
Kursen syftar till att den studerande efteråt ska
kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av
me-delsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet Creo
3.0. Man ska även kunna göra sam-manställningar
samt enklare produktionsritningar i samma program.

CAD-konstruktör
Kungsbacka
produktutveckling Mekanik/Plast

Bunden

15

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2021-01-20
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2019/--CADkonstruktor-inomplastkonstruktion/

2021-03-27

2021-01-06

CAD-konstruktör
Kungsbacka
produktutveckling Mekanik/Plast

Bunden

15

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-09-10
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2019/--CADkonstruktor-inomplastkonstruktion/

2020-10-15

2020-08-27

Kursen syftar till att den studerande efteråt ska
kunna genomföra modellering av enskilda detaljer av
me-delsvår komplexitet i 3D-CAD-programmet
Autodesk Inventor Proffesional. Man ska även kunna
göra sammanställningar samt enklare
produktionsritningar i samma program. Vidare ska
man ha tillägnat sig en förståelse för hur ett PDMsystem är uppbyggt och även kunna använda det i
Industriell design och
Kursens övergripande mål är att öka de studerandes
produktutveckling
förståelse för problem som kan uppstå i
kommunikationen mellan yrkesroller inom
produktutveckling och design. I kursen genomförs
ett projekt kopplat till produktutveckling och
industridesign. Med designprocessen som
utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i
skissteknik och modellarbete, formgivning och
Processteknik II
Kursen ska ge kunskap om miljölagstiftning,
miljöpåverkan av olika utsläpp och metoder att
minska utsläpp. Den ska ge kunskap om
mikrobiologiska och enzymatiska reaktionsförlopp.
Den ska ge den studerande kunskap om
utrustning för och fysikaliska förlopp i separationsoch
blandningsprocesser (omrörning, torkning och
Massa- och pappersteknik Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och
kompetenser för att kunna arbeta i massa- och
pappersindustri med tillverkning av pappersmassa
eller papper/kartong.

CAD-konstruktör
Kungsbacka
produktutveckling Mekanik/Plast

Bunden

15

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-09-10
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2019/--CADkonstruktor-inomplastkonstruktion/

2020-10-15

2020-08-27

CAD-konstruktör
Kungsbacka
produktutveckling Mekanik/Plast

Bunden

45

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2020-08-20
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2019/--CADkonstruktor-inomplastkonstruktion/

2021-03-01

2020-08-06

Drifttekniker/Processoperatör

Oskarshamn

Distans

35

Oskarshamns kommun,
Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova

2020-08-31

2020-10-18

2020-06-08

Drifttekniker/Processoperatör

Oskarshamn

Distans

55

Oskarshamns kommun,
Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova

2020-10-19

2020-12-31

2020-09-19

Produktion och distribution Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens Drifttekniker/Processoperatör
av värme
för att kunna arbeta med värmeproduktion i
fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i
värmedistribution i
processindustrier.
I kursen ingår momenten Energiteknik, Pannor,
Värmepumpar och kylmaskiner, Fjärrvärme, Ellära,

Oskarshamn

Distans

55

Oskarshamns kommun,
Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova

2020-10-19

2020-12-31

2020-09-19

Creo

Inventor

Råvaror och processer i
kemisk industri

Kursen ska ge de kunskaper om råvaror, processer, Drifttekniker/Processoperatör
produkter och
beräkningar som krävs för att kunna arbeta som
procesoperatör inom
kemisk industri. Kursen ger också färdighet att
använda engelska inom
området, samt tränar den studerande att ta ansvar
för sitt fortsatta lärande i yrkesrollen.
Målet med kursen är att stärka deltagarens
Kvalitets- och processutvecklare
kunskaper om de olika verktyg verktyg och filosofier
som tillämpas i modernt förbättringsarbete.

Oskarshamn

Distans

55

Oskarshamns kommun,
Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

www.oskarshamn.se/nova

2020-10-19

2020-12-31

2020-09-19

Södertälje

Bunden

20

Södertälje kommun,
Campus Telge

https://campustelge.se/yh/ 2020-05-11

2020-06-05

2020-04-20

Projektledning

Kursen ska ge tillräckliga kunskaper om ledarskap
Kvalitets- och processutvecklare
och gruppdynamik för att kunna agera som
projektledare efter utbildningen samt kunna fungera
som stöd till ledningsgruppen vid
förändringsarbetet.

Södertälje

Bunden

25

Södertälje kommun,
Campus Telge

https://campustelge.se/yh/ 2020-06-08

2020-07-12

2020-05-18

CAM-beredning för CNCmaskiner

Kursen syftar till att den studerande skall få
CNC tekniker Blått certifikat grundläggande kunskaper och färdigheter i CAMautomation
beredning vid 3-axlig fräsning. Den studerande skall
efter kursen kunna hantera solider från CAD-system
och skapa NC-kod och simulera verktygsbanor samt
redogöra för beredningsstrategier.

Jönköping

Bunden

25

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

https://www.ju.se/yh

2020-04-27

2020-05-29

2020-04-27

Anläggningar för
Elenergisystems uppbyggnad och funktion,
Elkraftingenjör
produktion och överföring överspänningar och störningar, reservkraft, drift och
av el samt industri
övervakning av elkrafttekniska utrustningar, energi-,
effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar

Jönköping

Bunden

40

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

https://www.ju.se/yh

2020-04-06

2020-05-29

2020-04-06

Regelverk, stödsystem och Kursens syfte och mål är att ge kunskap om
försäkring
befintliga regelverk och stödsystem gällande
solcellsbranschen

Soleltekniker

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-05-04
yrkeshogskola/varautbildningar/soleltekniker/

2020-05-29

2020-04-12

Projektledning

Soleltekniker

Jönköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

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

2020-08-14

2020-05-10

Processutveckling med
ständig förbättring,
fördjupning

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

Investeringsbedömning

Syftet med kursen är att ge den studerande
kunskaper och färdigheter om payback,
investeringskalkylering, Life Cycle Cost (LCC) och
Levelized Cost of Energy (LCOE).

Soleltekniker

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-08-17
yrkeshogskola/varautbildningar/soleltekniker/

2020-09-04

2020-06-21

Upphandling av
solcellsanläggning

Kursens syfte och mål är att ge kunskap och
färdighet i kravspecifikation och genomförande av
en upphandling

Soleltekniker

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

https://www.tucsweden.se/ 2020-11-30
yrkeshogskola/varautbildningar/soleltekniker/

2021-01-08

2020-11-08

Produktionsutveckling Industri
4.1

Örnsköldsvik

Distans

30

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-05-11
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2020-06-19

2020-04-24

Produktionsutveckling Industri
4.2

Örnsköldsvik

Distans

45

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-08-03
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2020-10-02

2020-06-03

Stadsnätsingenjör

Hudiksvall

Bunden

25

Edugrade AB

https://edugrade.com/yh- 2020-08-17
utbildning/telekom/stadsna
etsingenjoer/

2020-09-18

2020-08-20

Stadsnätsingenjör

Hudiksvall

Bunden

20

Edugrade AB

https://edugrade.com/yh- 2020-11-02
utbildning/telekom/stadsna
etsingenjoer/

2020-11-27

2020-10-30

Automatiserade
tillverkningsprocesser

Målet med kursen är att den studerande skall ha
kunskap om vanliga automationslösningar inom
industri, programmeringsspråken samt de vanligaste
funktionerna som används inom industriautomation.
De skall kunna analysera automationslösningar i
befintlig- utvecklingen inom automatiserad
produktion, programmeringsverktygen dess menyer
och konfiguration, automatiseringens betydelse för
Produktionsutveckling mot Målet med kursen är att de studerande skall ha
Industri 4.0
kompetens att mäta, utvärdera och föreslå
förbättringar i en befintlig produktion. Bidra till ett
produktionstekniskt arbete som tar sitt ursprung i
Industri 4.0 och dess utveckling. De skall också ha
kompetens att analysera en möjligheten att
implementera automatiserade lösningar och ny
teknik i produktionen såsom visualiseringslösningar
Felsökning i ITKursen innehåller övningar och träning i olika
infrastruktur
felsökningsmetoder. Den studerande lär sig tolka
felbilder och symptom vid fel i vanliga
nätverksprotokoll och funktioner. Kursen tar upp
vanliga fel och tillvägagångssätt vid avhjälpning av
protokoll hos L2 och L3-utrustning samt
loggningsfilers struktur och hur de läses och tolkas.
Vidare, felsökning och avhjälpande av fel i IPv4/IPv6
Systemförvaltning
Kursen ger en plattform för att förvalta ingående
system i tekniska miljöer för nätverksdrift. Kursens
mål är att ge den studerande kompetensmässig
beredskap för rollen som förvaltningsledare eller
systemförvaltare i offentliga eller kommersiella
miljöer där man huvudsakligen hanterar aktiv
utrustning.

Kund – och
ärendehantering

Kursen ger den studerande grundläggande
Stadsnätsingenjör
kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta i
ett arbetslag med fokus på kundkontakter och
tillhörande ärendehantering. Dagens arbetsplatser
hos nätoperatörer, internetleverantörer och stadsnät
ställer höga krav på tydlig och relevant
dokumentation och avrapportering av avslutade
eller pågående ärenden. Kursen ger den studerande
de redskap som behövs för att på ett effektivt och
tydligt vis kunna dokumentera ärenden på sådant
sätt att andra medarbetare kan ta del av och överta
ärenden vid behov. Kursen syftar också till att ge
studenten kompetens i kundbemötande och hur
man på bästa sätt hanterar olika kundsituationer.

Anläggningar för
Kursen syftar till att den studerande ska få
produktion och överföring kunskaper om elproduktion, elöverföring och
av el samt industri
elanvändning i Sverige samt dimensionering av
enklare nät för lågspänning. Kursen motsvarar
innehållet i föreskrift MYHFS 2017:2
Elstandarder och
Kursen innehåller aktuella lagar, förordningar,
föreskrifter
föreskrifter och standarder för arbetsmiljö och
säkerhet inom elbranschen. ESA, SAM
Arbetsmiljö och elsäkerhet Kursen innehåller aktuella lagar, förordningar,
föreskrifter och standarder för arbetsmiljö och
säkerhet inom elbranschen. ESA, SAM. Kursen ska
även utveckla den studerandes färdigheter att
använda tillämplig säkerhetsutrustning.

Hudiksvall

Bunden

15

Edugrade AB

https://edugrade.com/yh- 2020-11-30
utbildning/telekom/stadsna
etsingenjoer/

2020-12-18

2020-11-27

Elkraftingenjör

Jönköping

Bunden

40

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

https://www.ju.se/yh

2020-04-06

2020-05-31

2020-04-06

Elnätsspecialist

Vänersborg

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-04-06
/

2020-04-24

2020-04-01

Ställverk- och
transformatortekniker

Malmö

Distans

10

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2020-04-07
/

2020-04-25

2020-04-02

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: Transporttjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Övrigt
Kurs

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Kursbeskrivning

