Enstaka kurser på yrkeshögskoleutbildningar
Uppdaterad 2021-12-14

Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet
Kurs

Kursbeskrivning

BIM-metodik

Ge den studerande förståelse för hur BIM påverkar Bygg- och
arbetssättet i bygg- och anläggningsprojekt. Under anläggningsprojektör
kursen studeras bygg- och förvaltningsprocessen
CAD/BIM
utifrån ett metodik- och informationsperspektiv.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förstå
hur BIM påverkar beställnings-, projekterings-,
byggnations- och förvaltningsprocessen, göra
tidsmässiga, resursmässiga- och ekonomiska kalkyler
med hjälp av BIMverktyget NavisWorks. Redogöra
för informationsplanering under hela bygg- och
förvaltningsprocessen samt redogöra för yrkesrollen
som projektör, samordnare, coordinator och
manager.

Projekt- och projektledning Syftet med denna kurs är att ge de studerande
kunskaper om traditionell projektledning, agilt
arbete samt insikt i olika verktyg för att leda och
styra projekt.

Ingår i utbildningen

Bygg- och
anläggningsprojektör
CAD/BIM

Studieort

Studieform

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Bunden
Kungsbacka

Bunden
25
Kungsbacka

Yrkeshögskolan
Kungsbacka, (Kungsbacka
kommun)

https://www.yh.kungsbacka 2021-08-13
.se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2020/Bygg-och-anlaggningsprojektorCADBIM---start-hosten2020/

2022-01-17

2021-06-25

Bunden
Kungsbacka

Bunden
25
Kungsbacka

Yrkeshögskolan
Kungsbacka, (Kungsbacka
kommun)

https://www.yh.kungsbacka 2021-12-27
.se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2020/Bygg-och-anlaggningsprojektorCADBIM---start-hosten2020/

2022-02-13

2021-11-27

YH-poäng

Startdatum

Projektledning och
projektmetodik

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.

Linköping

Linköping

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Elkonstruktör - TUC
(tucsweden.se)

2021-12-27

2022-01-21

2021-12-05

Miljö, kvalitet och hållbar
el

Kursens syfte är att ge kunskaper i
elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett miljöoch energiperspektiv. Målet är att den studerande
ska ha kunskap
om hur hållbar el framställs och vilka energikällor
som används samt
framtidens el och energikällor.

Linköping

Linköping

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Elkonstruktör - TUC
(tucsweden.se)

2022-01-24

2022-02-04

2021-12-26

Arbetsledning och
projektkunskap

Efter kursen kommer du att ha kunskaper inom vilka Järnvägsingenjör
verktyg, metoder och relationer inom projekt- och
arbetsledning som utgör framgångsfaktorer vid
utförande av banarbete och kunna tillämpa dessa
praktiskt. Kursen lägger vikt vid att uppmärksamma
metoder som motverkar könsdiskriminering och
främjar mångfald. Kursen ger dig också kunskaper
om modern management-teori samt hur ett projekt
drivs från start till mål inom de kostnads-, tids- och
kvalitetsramar som är definierade.

Solna

Bunden

30

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-12-06
utbud/

2021-12-31

2021-11-15

Energieffektivisering och
installationssamordning

Efter kursen kommer du att ha förståelse för
Byggnadsingenjör ROT
sambanden mellan klimat och byggfysik, inklusive
fuktsäkerhet, liksom mellan energisystem och
material och kunna värdera lämpliga val utifrån
denna kunskap. Dessutom ger kursen kunskaper i
energieffektivisering av t ex miljonprogrammet.
Inom ramen för kursen kommer du att genomföra
ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram
och beskriva energieffektivisering av en byggnad.
Moment som ingår i kursen är bl.a. byggnadens
energianvändning (miljömål år 2020 och 2050),
energisystem och installationer, beräkningar av
energiförluster, fukt och luftflöden, miljöklassad
byggnad samt passivahus-egenskaper,
installationssamordning (El, VVS, V, Styr m.fl.),
tekniska livslängder på byggnader och installationer
samt livscykel, rivning och återvinning av desamma.

Solna

Bunden

25

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-12-20
utbud/

2022-01-21

2021-11-29

Byggnadsingenjör hållbart Solna
byggande

Bunden

15

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-12-20
utbud/

2022-01-09

2021-11-29

Projektekonomi

Elkonstruktör

Energieffektivisering och
installationssamordning

Efter kursen kommer du att ha förståelse för
Byggnadsingenjör ROT
sambanden mellan klimat och byggfysik, inklusive
fuktsäkerhet, liksom mellan energisystem och
material och kunna värdera lämpliga val utifrån
denna kunskap. Dessutom ger kursen kunskaper i
energieffektivisering av t ex miljonprogrammet.
Inom ramen för kursen kommer du att genomföra
ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram
och beskriva energieffektivisering av en byggnad.
Moment som ingår i kursen är bl.a. byggnadens
energianvändning (miljömål år 2020 och 2050),
energisystem och installationer, beräkningar av
energiförluster, fukt och luftflöden, miljöklassad
byggnad samt passivahus-egenskaper,
installationssamordning (El, VVS, V, Styr m.fl.),
tekniska livslängder på byggnader och installationer
samt livscykel, rivning och återvinning av desamma.

Solna

Bunden

15

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-12-20
utbud/

2022-01-21

2021-11-29

Projektledning och
projektmetodik

Kursens mål är att ge de studerande färdigheter i att Energiingenjör
hantera hela flödet,
från projektidé och förberedelser till genomförande
och avslut.

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Energiingenjör Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-01-31

2022-02-18

Löpande
antagning, 202108-29

Miljöcertifiering och
hållbarhet

Kursens mål är att ge en helhetsbild över energi- och Energiingenjör
hållbarhetsfrågorna
idag och kommande utmaningar i framtiden.

Tranås

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Energiingenjör Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-02-21

2022-03-18

Löpande
antagning, 202108-29

Ledarskap och
arbetsledning

Kursens mål är att ge de studerande kunskap om sin Energiingenjör
egen roll som ledare och färdigheter i att leda och
kommunicera som ledare i en grupp.

Tranås

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Energiingenjör Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-03-21

2022-04-08

Löpande
antagning, 202108-29

Kyla- och
Värmepumpsteknik

Målet med kursen är att den studerande har efter
Drift- och
kursen specialiserad teknisk kompetens för att på ett fastighetstekniker
energismart sätt sköta drift och underhåll av kyl- och
värmetekniska installationer. Kursens syfte är att ge
den studerande en specialiserad kunskap inom kyloch värmepumpsteknik

Västerås

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

2022-04-25

2022-05-15

2022-04-17

Energieffektivisering och
Hållbarhet

Målet med kursen är att den studerande skall kunna Drift- och
genomföra en energieffektiviseringsanalys. Den
fastighetstekniker
studerande skall också kunna redogöra för
branschen hållbarhetsmål samt hur detta påverkar
det dagliga arbetet med fastighetsteknik. Kursens
syfte är att ge kunskap om energieffektivisering i
praktiken. Detta genom förståelse för sammanhang
mellan värme, kyla, ventilation och system och de
digitala hjälpmedel som finns för området. Vidare
skall den studerade få kunskap om hållbarhets mål
och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad
miljöpåverkan

Västerås

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

2022-05-16

2022-06-19

2022-05-08

Fastighetsautomation

Målet med kursen är att den studerande skall ha
Drift- och
kompetens att självständigt kunna ansvara för
fastighetstekniker
energieffektiviserande drift, underhåll och
justering/intrimning av olika fastigheters styr- och
reglerutrustning. Kursens syfte är att ge den
studerande specialiserade kunskaper i att identifiera
olika styr- och reglersystem samt färdigheter och
kompetenser rörande drift av systemen, verktyg för
felsökning, identifiering av störningar och kunskaper
om relevanta åtgärder.

Västerås

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-08-01

2022-08-28

2022-07-24

Fastighetsägarens
egenkontroller

Målet med kursen är att den studerande ska efter
Drift- och
avslutad kurs kunna ta ansvar för olika former
fastighetstekniker
av egenkontroller och välja relevant metod. Kursens
syfte är att ge den studerande insikt i vilka lagar och
föreskrifter som reglerar kontroller i
ett fastighetsbestånd. Kursen ger också den
studerande verktyg i form av val av relevanta
metoder
beroende på kontroll

Halmstad

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

2022-01-31

2022-01-31

2022-01-23

Kyla- och
Värmepumpsteknik

Målet med kursen är att den studerande har efter
Drift- och
kursen specialiserad teknisk kompetens för att på ett fastighetstekniker
energismart sätt sköta drift och underhåll av kyl- och
värmetekniska installationer. Kursens syfte är att ge
den studerande en specialiserad kunskap inom kyloch värmepumpsteknik

Halmstad

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

2022-05-23

2022-05-23

2022-05-15

Energieffektivisering och
Hållbarhet

Målet med kursen är att den studerande skall kunna Drift- och
genomföra en energieffektiviseringsanalys. Den
fastighetstekniker
studerande skall också kunna redogöra för
branschen hållbarhetsmål samt hur detta påverkar
det dagliga arbetet med fastighetsteknik. Kursens
syfte är att ge kunskap om energieffektivisering i
praktiken. Detta genom förståelse för sammanhang
mellan värme, kyla, ventilation och system och de
digitala hjälpmedel som finns för området. Vidare
skall den studerade få kunskap om hållbarhets mål
och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad
miljöpåverkan

Halmstad

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

2022-08-01

2022-08-01

2022-07-24

Fastighetsautomation

Målet med kursen är att den studerande skall ha
Drift- och
kompetens att självständigt kunna ansvara för
fastighetstekniker
energieffektiviserande drift, underhåll och
justering/intrimning av olika fastigheters styr- och
reglerutrustning. Kursens syfte är att ge den
studerande specialiserade kunskaper i att identifiera
olika styr- och reglersystem samt färdigheter och
kompetenser rörande drift av systemen, verktyg för
felsökning, identifiering av störningar och kunskaper
om relevanta åtgärder.

Halmstad

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-09-05

2022-09-05

2022-08-28

Energieffektivisering och
Hållbarhet

Målet med kursen är att den studerande skall kunna Drift- och
genomföra en energieffektiviseringsanalys. Den
fastighetstekniker
studerande skall också kunna redogöra för
branschen hållbarhetsmål samt hur detta påverkar
det dagliga arbetet med fastighetsteknik. Kursens
syfte är att ge kunskap om energieffektivisering i
praktiken. Detta genom förståelse för sammanhang
mellan värme, kyla, ventilation och system och de
digitala hjälpmedel som finns för området. Vidare
skall den studerade få kunskap om hållbarhets mål
och hur fastighetsdrift kan optimeras för minskad
miljöpåverkan

Uppsala

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

2021-11-22
(uppehåll
18/12 - 2/1)

2022-01-07

2021-11-14

Fastighetsautomation

Målet med kursen är att den studerande skall ha
Drift- och
kompetens att självständigt kunna ansvara för
fastighetstekniker
energieffektiviserande drift, underhåll och
justering/intrimning av olika fastigheters styr- och
reglerutrustning. Kursens syfte är att ge den
studerande specialiserade kunskaper i att identifiera
olika styr- och reglersystem samt färdigheter och
kompetenser rörande drift av systemen, verktyg för
felsökning, identifiering av störningar och kunskaper
om relevanta åtgärder.

Uppsala

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-01-17

2022-02-11

2022-01-09

Elteknik

Målet med kursen är att de studerande skall få
Drift- och
fördjupade kunskaper i att läsa och förstå elritningar fastighetstekniker
och elscheman både på svenska och engelska samt
kunskap om de lagar, föreskrifter och förordningar
som gäller vid skötsel och underhåll av befintliga
elanläggningar. De studerande skall erhålla den
teoretiska grund som i framtiden kan ge en
elbehörighet.

Jönköping

Bunden

25

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-03-07
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-04-08

2022-02-07

Styr- och reglerteknik

Målet med kursen är att de studerande skall få
Drift- och
specialiserade kunskaper om uppbyggnaden av styr- fastighetstekniker
och reglertekniska system inom fastighetsområdet.
Kursen skall också ge kunskaper om övervakning och
om de i anläggningen ingående komponenterna,
kunskap i installation, driftsäkring, felsökning och
underhåll.

Jönköping

Bunden

15

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-04-11
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-04-29

2022-03-11

Drift- och
fastighetstekniker

Jönköping

Bunden

10

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-05-02
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-05-13

2022-04-02

Projektledning - personligt Målet med kursen är att de studerande skall ha goda Drift- och
ledarskap
kunskaper i och erfarenhet av initiering, planering, fastighetstekniker
genomförande, uppföljning samt slutfasen av ett
projekt. Vidare ska den studerande ha fördjupad
insikt i personligt ledarskap och vad det är som
driver och motiverar individer. Den studerande får
kunskap om verktyg och metoder för personligt
ledarskap.

Jönköping

Bunden

15

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-11-14
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-12-02

202-10-14

Fastighetsrelaterad juridik Målet med kursen är att de studerande skall få
förståelse för och insikt om hur lagar, avtal och
bestämmelser styr förutsättningar för
verksamheten. Undervisningen baseras till stor del
på praktiska case där de studerande får applicera
teorin i praktiken.

Driftoptimering och
energieffektivisering

Målet med kursen är att ge de studerande fördjupad Drift- och
kunskap och metoder för driftoptimering av en
fastighetstekniker
fastighet. De studerande för specialiserad kunskap
om hur man arbetar med energieffektivisering med
hänsyn tagen till yttre miljö och ekonomi. I kursen
ingår fördjupning av tekniska begrepp på engelska.

Jönköping

Bunden

20

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-08-08
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-09-02

2022-07-08

Fastighetsteknik 2

Målet med kursen är att fördjupa kunskapen i
Drift- och
ventilation, värme- och kylteknik. I kursen ingår även fastighetstekniker
övriga fastighetsrelaterade teman såsom
brandskydd,
passersystem, larm, hissar, specialfastigheter och
dess specifika system, inre
och yttre skötsel samt fördjupning av tekniska
begrepp på engelska.

Jönköping

Bunden

30

Folkuniversitetet

https://www.folkuniversitet 2022-01-24
et.se/vara-skolor/yhutbildningar/alla-yhutbildningar/samhallsbyggn
ad-byggteknik/drift-ochfastighetsteknikerjonkoping/

2022-03-04

2021-12-24

Energi- och
fastighetstekniker

Karlstad

Bunden

20

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2021-11-29
t.se/energitekniker

2021-12-24

2021-11-18

Du får kompetens att bemöta interna och externa
Energi- och
kunder på ett serviceinriktat sätt för att bidra till att fastighetstekniker
upprätthålla hållbara kundrelationer.

Karlstad

Bunden

15

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2022-01-10
t.se/energitekniker

2022-01-28

2021-12-01

Energi- och
fastighetstekniker

Karlstad

Bunden

45

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete Delkurs 1
t.se/energitekniker
2022-01-10
Delkurs 2
2022-08-22

Delkurs 1
2022-02-11
Delkurs 2
2022-09-16

Delkurs 1 202112-16 Delkurs 2
2022-08-11

Fastighetsautomation och Du får kunskap om system för styrning, reglering och Energi- och
systemlösningar
övervakning (SRÖ-system) i byggnader.
fastighetstekniker

Karlstad

Bunden

20

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2022-02-14
t.se/energitekniker

2022-03-25

2022-02-03

Energiomvandling och
effektivisering

Karlstad

Bunden

35

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2023-03-20
t.se/energitekniker

2023-05-05

2023-03-09

Energi- och
fastighetstekniker

Karlstad

Bunden

20

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2022-11-28
t.se/energitekniker

2022-12-23

2022-11-17

Service och bemötande

Du får kompetens att bemöta interna och externa
Energi- och
kunder på ett serviceinriktat sätt för att bidra till att fastighetstekniker
upprätthålla hållbara kundrelationer.

Karlstad

Bunden

15

Folkuniversitetets
Yrkeshögskola i Karlstad

http://www.folkuniversitete 2023-01-09
t.se/energitekniker

2023-01-27

2022-12-15

Virtuell design och
konstruktion

Målet med kursen är att den studerande genom
Anläggningsingenjör –
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade Väg och vatten
kunskaper om VDC, BIM, informationsmodellering
och klassificeringsstandarder, geometriska modeller
(3D), geospatial analys för att identifiera optimal
byggplats och 3D-visualisering för att förstå ett
projekt samt trafikanalys med flöden. Vidare
kunskaper om geometriska modeller (3D)
användning och uppbyggnad, 3D-visualisering för att
förstå helheten i ett projekt samt påverkan på olika
roller, funktioner i ett 3D CAD-program, VDC och
BIMs påverkan på arbetsprocesser, metoder och
roller samt VDCs olika tekniker för att designa och
utvärdera olika konstruktions processer.

Göteborg

Bunden

50

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2021-11-01

2022-01-09

2021-11-01

Anläggningsprojektering

Målet med kursen är att den studerande genom
Anläggningsingenjör –
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade Väg och vatten
kunskaper om hur uppföljning genomförs, hur
konsultstöd genomförs, Building Information

Göteborg

Bunden

15

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2022-10-04

2022-11-07

2022-09-15

Kursbeskrivning

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Vattenteknik och
Du får kunskap om vattenkvalitet och vattenkemi
mikrobiologiska-/ kemiska samt hur vattnet cirkulerar i samhället, från
emolutioner
vattentäkt via byggnader till avloppsreningsverk.
Service och bemötande

Drift- och underhållsteknik, Du får kunskaper om hur värme-, ventilations-, och
system
kylsystem i olika typer av byggnader ska vara
utformade och fungera för att följa gällande lagar,
regler och normer samt bidra till god
funktionsduglighet.

Du får kompetens att självständigt planera,
Energi- och
genomföra, följa upp och kommunicera
fastighetstekniker
förbättringar inom byggnader med avseende på
energieffektivitet/ optimering, inomhusklimat, miljö
och fastighetsekonomi.

Vattenteknik och
Du får kunskap om vattenkvalitet och vattenkemi
mikrobiologiska-/ kemiska samt hur vattnet cirkulerar i samhället, från
emolutioner
vattentäkt via byggnader till avloppsreningsverk.

Utbildningsområde: Data/IT
Kurs

Ingår i utbildningen

Länk till utbildningen

Tillgänglighet

Syftet med kursen är att ge de studerande de
UX-designer
kompetenser som behövs för att designa tillgängliga,
inkluderande produkter som blir användbara för så
många som möjligt, oavsett funktionsförmåga.
Begreppet design för alla genomsyrar kursen. Du får
en förståelse för hur en tillgänglig design är
nödvändig för vissa, men bra för alla. De studerande
får en insikt i olika användares förutsättningar och
sätt att interagera med gränssnitt, produkter och
tjänster. Vidare ges de studerande kunskaper om
hur man tillämpar olika verktyg och processer för att
kartlägga och tillgodose behov hos personer med
funktionsnedsättningar.

Solna

Bunden

Kurs

Kursbeskrivning

Studieort

Studieform YH-poäng

Ingår i utbildningen

15

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-01-03
utbud/

Utbildningsanordnare

Startdatum

2022-01-21

2021-12-13

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Länk till utbildningen
Utbildningsområde:
Ekonomi, administration
och försäljning
Affärsrådgivning (YH00820- Kursens syfte
Redovisningskonsult/rådg Kungsbacka
2)
är att ge kunskaper om hur man skapar en aktiv
ivare
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.

Bunden

10

Kungsbacka kommun,
https://www.yh.kungsbacka 2022-01-10
Yrkeshögskolan Kungsbacka .se/utbildning/Utbildningarstart-hosten2020/Redovisningskonsultra
dgivare---start-hosten2020/

2022-02-11

2021-12-17

Hållbara inköp

Kursens syfte är att ge kunskap inom miljöområdet
med bäring på inköp och upphandling. Den
studerande ska få en fördjupad bild över fortsatt
utveckling inom området hållbar försörjning och
insikt i hur en verksamhet kan ta ansvar för hur de
påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt,
miljömässigt som socialt perspektiv.

Linköping

15

TUC Sweden AB

https://www.tucsweden.se 2022-01-03
/utbildning/yhutbildningar/strategiskinkopare-upphandlarelinkoping/

2022-01-21

2021-12-05

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.

Distans/Jönköpi
ng

45

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-04-18

2022-06-17

Löpande
antagning, 202201-02

Löneadministration

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
om vilka lagar och regler som tillämpas vid
löneuträkningar samt hur löneberäkningar
genomförs. Kursen innehåller också praktisk
lönekörning samt beräkning och rapportering av
uppgifter till Skatteverket och Försäkringskassan.

Redovisningsekonom

Distans/Jönköpi
ng

20

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-08-08

2022-09-02

Löpande
antagning, 202207-17

Engelska för ekonomer

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i
hur ekonomiska termer benämns på engelska och
vilka principer som finns för engelsk
affärskorrespondens. Målet med kursen är att ge
den studerande färdigheter i att kommunicera,
muntlig och skriftlig, information och
beslutsunderlag på engelska i
samband med ekonomiska situationer förknippade
med redovisning.

Redovisningsekonom

Distans/Jönköpi
ng

10

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-09-05

2022-09-16

Löpande
antagning, 202207-17

Affärsrådgivning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap och Redovisningsekonom
verktyg för att aktivt föra dialog, ta initiativ, vara
proaktiv och ge råd som kan påverka kunders eller
företagets utveckling och lönsamhet. Målet med
kursen är att den studerande ska vara proaktiv och
strukturerad i sitt rådgivande både internt och
externt.

Distans/Jönköpi
ng

10

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-09-19

2022-09-30

Löpande
antagning, 202207-17

Strategisk
inköpare/upphandlare

Linköping

Beskattningrätt

Kursens syfte är att ge den studerande
genomgripande kunskaper inom ämnet
beskattningsrätt utifrån
lagtext och praxis. Den studerande ska kunna söka
relevant rättsinformation. Målet med kursen är att
utveckla de studerandes förmåga att självständigt
lösa skatterättsliga problem och uppgifter för olika
typer av associationer och löntagare.

Redovisningsekonom

Distans/Jönköpi
ng

50

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-12-19

2023-02-24

Löpande
antagning, 202207-17

Företagsekonomi och
säljarens ekonomi

Kursens syfte är att ge de teoretiska grunderna om
företagsekonomi. Den studerande får kunskap om
företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och
inblick i metoder för att utvärdera kundens
ekonomiska förutsättningar. Studerande ska kunna
tolka finansiella rapporter.

Företagssäljare

Jönköping

Bunden

35

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-01-10

2022-02-25

Löpande
antagning 202112-26

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. 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.

Jönköping

Bunden

25

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-02-28

2022-04-01

Löpande
antagning 202112-26

Digitalmarknadsföring och Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
Företagssäljare
affärer via nätet
om digital marknadsföring och digitala strategier för
att i yrkesrollen kunna kommunicera med blivande
kunder och kunder på ett värdeskapande, hållbart
och framgångsrikt sätt. Den studerande ska också få
goda kunskaper i hur man utvecklar affären digitalt
samt grundläggande kunskaper i e-handel.

Jönköping

Bunden

35

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-04-04

2022-05-20

Löpande
antagning 202112-26

Key Account Management Kursens syfte är att ge de teoretiska och praktiska
grunderna i KAM försäljning.

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-08-29

2022-09-23

Löpande
antagning 202208-07

Företagssäljare

Fastighetskunskap med
Juridik

Målet med kursen är att den studerande genom
Mätningsingenjör
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade
kunskaper om förordningar och regelverk (AMA,
MER, BIM), juridiska relationer mellan olika aktörer
inom branschen enligt den Allmänna
Bestämmelserna (AB) samt kunna förklara hur avtal
mellan parter i branschen ser ut och återge hur
dessa kan tillämpas inom yrket. Den studerande ska
få utveckla sina färdigheter i att söka, identifiera och
tillämpa lagar och regelverk samt juridiska relationer
mellan olika aktörer inom branschen enligt AB inom
bygg- och anläggning.

Göteborg

Bunden

15

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2021-10-25

2021-11-14

2021-11-30

Ritningsteknik

Målet med kursen är att den studerande genom
Mätningsingenjör
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade
kunskaper om ritningsläsning inom område hus,
mark, bro, väg och järnväg, dokumentation av
datafångst vid produktion av ritningar samt CAD
ritningar. Den studerande ska få utveckla sina
färdigheter i att tillämpa ritningar inom bygg- och
anläggningssektorn samt kunna tillämpa och
identifiera vilken typ av mätning som är lämplig
utifrån ett ritningsunderlag.

Göteborg

Bunden

25

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2021-11-15

2021-12-19

2021-11-14

Modellbygge och
Maskinstyrning

Målet med kursen är att den studerande genom
Mätningsingenjör
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade
kunskaper om maskinstyrning och maskinguidning
för branschens aktuella system samt kunna förklara
modellbygge. Den studerande ska få utveckla sina
färdigheter i att kunna planera och utföra praktisk
maskinstyrning (skapa en enklare terrängmodell)
samt kunna tillämpa modellbygge.

Göteborg

Bunden

15

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2021-12-20

2022-01-16

2021-12-15

Samhälllsbyggnadsteknik

Målet med kursen är att den studerande genom
Mätningsingenjör
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade
kunskaper om juridiska begrepp och relationer
mellan olika aktörer, samhällsbyggnadsprocessens,
BIM (Byggnadsinformationsmodellering), bygg- och
anläggningsprocessens faser samt väg- och
järnvägsprocessens faser. Den studerande ska få
utveckla sina färdigheter i att kunna tillämpa
ritningar och regelverk inom bygg- och
anläggningssektorn samt kunna tillämpa
samhällsbyggnadsprocessen inom olika sektorer.
Den studerande har efter avslutad kurs kompetens
för att planera och utföra mätningar med hjälp av
geodetiska instrument och självständigt kunna
föreslå och motivera val av mätmetod.

Göteborg

Bunden

35

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2022-03-28

2022-05-22

2022-03-15

Examensarbete

Målet med kursen är att den studerande genom
Mätningsingenjör
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade
kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den
studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges
den studerande möjligheter att utveckla sina
kunskaper om metoder för att ta fram
branschrelevant rapportering samt hur ett
självständigt arbete planeras och genomförs. Den
studerande ska ges möjligheter att utveckla sina
färdigheter i att planera, utföra samt analysera det
färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån
resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs
kompetens för att självständigt driva ett
utvecklingsarbete utifrån ett kritiskt förhållningssätt
samt ta ställning till och värdera andras
undersökningars och rapporters kvalitet.

Göteborg

Bunden

20

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2022-05-16

2022-06-05

2022-05-02

Kursbeskrivning

Studieort

Studieform YH-poäng

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Utbildningsområde:
Friskvård och kroppsvård
Kurs

Ingår i utbildningen

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

Patologi

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

Stockholm

Skolförlagda 20
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08-30
ningar.se

2022-01-28

2021-05-15

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

Stockholm

Skolförlagda 45
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08 30
ningar.se

2022-02-04

2021-05-15

Rehabilitering

Kursens syfte är att ge den studerande
specialiserade kunskaper om rörelseapparatens
skador. Under kursen får den studerande såväl
teoretiska som praktiska kunskaper om
uppkomstmekanismen till och symptom på
belastningsskador samt hur man behandlar och
rehabiliterar vid sådana skador.

Massage- och
Friskvårdsterapeut

Linköping

Linköping/ 20
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08-23
ningar.se

2021-10-22

2021-06-20

Manuell medicin II

Kursens syfte är att den studerande ska ha en
Massage- och
specialiserad och fördjupad kunskap i undersökning Friskvårdsterapeut
och diagnostik av problem från rörelseorganen som
skelett, leder och muskler. Genom dessa ska en
individuell behandlings- och rehabiliteringsplan
skapas, genomföras och utvärderas. Den studerande
får även kompetens för att använda ytterligare
specifika och avancerade manuella
behandlingsmetoder.

Linköping

Linköping/ 20
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08-23
ningar.se

2021-11-05

2021-06-20

Humanbiologi II

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade Massage- och
medicinska kunskaper om de besvär, skador och
Friskvårdsterapeut
sjukdomstillstånd som kan uppkomma i
rörelseapparaten samt en tydlig förståelse för
orsakerna till dessa. Kursen ger också den
studerande en god inblick i olika aspekter av smärta
– såväl fysiologiska som psykologiska.

Linköping

Linköping/ 15
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08-23
ningar.se

2021-11-05

2021-06-20

Hälsovägledning

Kursens syfte är att ge den studerande kompetensen Massage- och
att på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta Friskvårdsterapeut
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

Linköping/ 35
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-11-29
ningar.se

2022-03-18

2021-06-20

Testmetodik

Kursens syfte är att ge den studerande
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.

Massage- och
Friskvårdsterapeut

Linköping

Linköping/ 25
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2021-12-13
r.se/

2022-09-16

2021-10-25

Programdesign och
avancerad personlig
träning

Kursens syfte är att ge avancerade teoretiska och
Massage- och
praktiska kunskaper gällande träning av bland annat Friskvårdsterapeut
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

Linköping/ 30
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2021-12-09
r.se/

2022-09-16

2021-10-25

Näringslära och
kostrådgivning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
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.

Massage- och
Friskvårdsterapeut

Linköping

Linköping/ 30
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2021-10-25
r.se/

2021-10-25

2021-10-25

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Utbildningsområde: Hotell,
restaurang och turism

Kurs

Startdatum
Länk till utbildningen

Revenue Management

Den studerande skall efter denna kurs kunna planera Affärsutvecklare
och optimera resurser, samt prissätta efter
Besöksnäring
efterfrågan på tjänster och tillgänglig
kapacitet.Syftet är att öka försäljning genom
statistiska analyser av kunders köpbeteende och
förutsägelser av efterfrågan.

Distans med
kursstart på
kursort Åre

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-01-10
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-01-21

2021-12-17

Arbetsrät &
Schemaläggning

Kursens syfte att de studerande skall ha avancerade Hotel Supervisor
kunskaper om arbetsmiljö, säkerhet samt
schemaläggning. Få kunskap om ledarens roll och
ansvar samt de lagar och bestämmelser som styr
verksamheter inom hotellområdet. Kursens
huvudsakliga innehåll är att de studerande ska
utveckla en medvetenhet om verksamhetens ansvar
för att styrdokumenten för arbetsmiljö och
arbetsrätt följs

Distans med
lärarledda
tillfällen

Distans med 15
lärarledda
tillfällen

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2021-12-20
/hotel-supervisor/

2022-02-04

2022-02-01

Strategiskt
Hållbarhetsarbete

Kursen syfte är att behandla olika system för att
Hotel Supervisor
mäta och utvärdera en verksamhets prestation och
påverkan genom certifieringar, standardiserings- och
rapporteringsverktyg. Kursens syfte att de
studerande skall ha avancerade kunskaper om
arbetsmiljö, säkerhet samt schemaläggning. Få
kunskap om ledarens roll och ansvar samt de lagar
och bestämmelser som styr verksamheter inom
hotellområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att
de studerande ska utveckla en medvetenhet om
verksamhetens ansvar för att styrdokumenten för
arbetsmiljö och arbetsrätt följs.

Distans med
lärarledda
tillfällen

Distans med 15
lärarledda
tillfällen

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-02-07
/hotel-supervisor/

2022-03-18

2022-03-15

Kalkylering och försäljning Målet med kursen är att den studerande ska ha
Hotel & restaurant
kunskaper om förhandlingsprocessen och samspelet manager
mellan försäljning och hur företaget övriga
funktioner påverkas, förändras och förbättras.

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Hotel & Restaurant
Manager - Yrkeshögskola
utbildning - TUC
(tucsweden.se)

2021-12-13

2022-01-14

Löpande
antagning. 202107-25

Business English

Kursens syfte är att ge den studerande kompetens i Hotel & restaurant
skriftlig och muntlig
manager
affärskommunikation på engelska.

Jönköping

Distans

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Hotel & Restaurant
Manager - Yrkeshögskola
utbildning - TUC
(tucsweden.se)

2021-12-13

2022-01-07

Löpande
antagning. 202107-25

Affärsutveckling och
marknadsföring

Kursens syfte är att ge kunskaper i affärsutveckling
och marknadsföring för
att få insikt i hur ett företag inom Hotell och
restaurangbranschen utvecklas utifrån ekonomiska
och dess specifika förutsättningar i en
konkurrenssituation.

Hotel & restaurant
manager

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Hotel & Restaurant
Manager - Yrkeshögskola
utbildning - TUC
(tucsweden.se)

2022-01-17

2022-02-04

Löpande
antagning. 202107-25

Projekt och projektledning Kursens syfte är att ge kunskap om att driva projekt Hotel & restaurant
effektivt och framgångsrikt utifrån de behov som
manager
verksamheten efterfrågar.

Jönköping

Distans

15

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Hotel & Restaurant
Manager - Yrkeshögskola
utbildning - TUC
(tucsweden.se)

2022-02-07

2022-02-25

Löpande
antagning. 202107-25

Eventplanering

Kursens syfte är att utveckla kompetens för att
Hotel & restaurant
planera, utveckla och leda små och stora event inom manager
verksamheten kopplat till behovet inom en
destination.

Jönköping

Distans

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Hotel & Restaurant
Manager - Yrkeshögskola
utbildning - TUC
(tucsweden.se)

2022-02-28

2022-03-11

Löpande
antagning. 202107-25

Reseproduktion och
paketering

Kursens syfte är att ge kunskaper i hur man
paketerar resor från ide till färdig produkt utifrån
kundens önskemål.
Målet med kursen är att den studerande ska kunna
arbeta med reseproduktion och skräddarsydda
arrangemang med branschens vedertagna
projektmetodik.

Uppsala

Distans med 25
lärarledda
tillfällen

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2021-11-29
/trac-diplomeradresekonsult/

2022-01-07

2021-11-26

Produktutveckling och
paketering

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap Affärsutvecklare
och färdighet i digitala medier, dels som analyskälla besöksnäring - Åre
men också som medel för kundkommunikation och
interaktion. Den studerande ska kunna utveckla och
genomföra en digital utvecklingsplan.

Åre

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-03-21
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-04-22

2022-03-07

Hållbar utveckling

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar
Affärsutvecklare
utveckling ska den studerande kunna åstadkomma besöksnäring - Åre
eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter
och destinationer, samt engagera andra i
hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll Måll med kursen är
att ge den studerande kunskap, färdigheter och
komepternser för att kunna identifiera, unders öka
ich analysera
verksamhets/organisations/destinations
hållbarhetsarbeta och kunna ta fram relevanta
förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt
hållbrhetsarbete.

Åre

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-04-25
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-05-20

2022-04-11

Affärsutveckling

Kursens syfte är att den studerande ska ha kunskap
om hur man, utifrån givna resurser, affärsidé och
behovsbild, tar fram förslag på och leder
utvecklingsinsatser för att främja en hållbar
besöksnäring på en destination eller anläggning.
Målet med kursen är att den studerande ska ha
kunskap och färdighet att utveckla och genomföra
hållbara koncept som gagnar besökaren, men även
är lönsamt för företaget/destinationen; detta
baserat på analysmaterial och tillgänglighet i
verksamheten.

Åre

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-05-23
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-06-17

2022-05-09

TRAC Turism- och
Resekonsult

Affärsutvecklare
besöksnäring - Åre

Affärsjuridik

Kursen innefattar kunskaper om lagar som reglerar
besöksnäringen, samt marknadsföring och
försäljning av tjänster. Ger kunskaper om rådande
juridiska ramar och bestämmerlser för vanliga
situationer, avseende verksamheter och
organisationer inom besöknäring och
reseproduktion.

Affärsutvecklare
besöksnäring - Åre

Åre

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-08-22
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-09-16

2022-08-08

Business English

Den studerande skall efter denna kurs kunna
kommunicera muntligt och skriftligt, med engelsk
terminologi ifrån besöksnäringen.

Affärsutvecklare
besöksnäring - Åre

Åre

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-11-28
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-12-23

2022-11-14

Revenue management

Den studerande skall efter denna kurs kunna planera Affärsutvecklare
och optimera resurser, samt prissätta efter
besöksnäring - Åre
efterfrågan på tjänster och tillgänglig
kapacitet.Syftet är att öka försäljning genom
statistiska analyser av kunders köpbeteende och
förutsägelser av efterfrågan.

Åre

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2023-01-02
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2023-01-20

2022-12-15

Affärsekonomi

Kursens syfte är att ge den studerande
Affärsutvecklare
grundläggande förståelse för affärsekonomi och för besöksnäring de metoder och modeller som används i ett företags Örnsköldsvik
interna styrning och planering.
Målet med kursen är att den studerande ska ha
kännedom om olika typer av företag.
De ska ha kunskap om och kunna använda olika
företagsekonomiska begrepp som beslutsunderlag
med fokus på kundnytta och lönsamhet.
Den studerande ska förstå ekonomiska rapporter
samt kunna leda processen i att utveckla lönsamhet i
affärsutveckling, möten och projekt. Kursen ska
utveckla förmågan att förstå och tillämpa principer
och metoder för ekonomiskt arbete i småföretag,
vilket även liknar den ekonomiska processen i ett
projekt. Den studerande ska ha kunskap i excel för
branschen.

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2021-11-29
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2021-12-24

2021-11-15

Produktutveckling och
paketering

Kursens syfte är att den studerande skall kunna
Affärsutvecklare
utveckla tjänster och produkter inom ramen för en besöksnäring verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot Örnsköldsvik
givna marknadssegment, nationellt eller
internationellt. Målet med kursen är att den
studerande ska ha kunskap kring tjänster och
produkter, deras kärnvärde och merförsäljning
Vidare skall den studerande ha färdighet i att
paketera en tjänst på olika sätt, baserat på målgrupp
och i samråd med ett nätverk av aktörer.

Örnsköldsvik

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-01-10
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-02-11

2021-12-27

Affärsutveckling

Kursens syfte är att den studerande ska ha kunskap
om hur man, utifrån givna resurser, affärsidé och
behovsbild, tar fram förslag på och leder
utvecklingsinsatser för att främja en hållbar
besöksnäring på en destination eller anläggning.
Målet med kursen är att den studerande ska ha
kunskap och färdighet att utveckla och genomföra
hållbara koncept som gagnar besökaren, men även
är lönsamt för företaget/destinationen; detta
baserat på analysmaterial och tillgänglighet i
verksamheten.

Affärsutvecklare
besöksnäring Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-02-14
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-03-11

2022-01-31

Business English

Den studerande skall efter denna kurs kunna
kommunicera muntligt och skriftligt, med engelsk
terminologi ifrån besöksnäringen.

Affärsutvecklare
besöksnäring Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-03-14
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-04-08

2022-02-28

Revenue management

Den studerande skall efter denna kurs kunna planera Affärsutvecklare
och optimera resurser, samt prissätta efter
besöksnäring efterfrågan på tjänster och tillgänglig
Örnsköldsvik
kapacitet.Syftet är att öka försäljning genom
statistiska analyser av kunders köpbeteende och
förutsägelser av efterfrågan.

Örnsköldsvik

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-08-29
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-09-16

2022-08-15

Affärsjuridik

Kursen innefattar kunskaper om lagar som reglerar
besöksnäringen, samt marknadsföring och
försäljning av tjänster. Ger kunskaper om rådande
juridiska ramar och bestämmerlser för vanliga
situationer, avseende verksamheter och
organisationer inom besöknäring och
reseproduktion.

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-09-19
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-10-14

2022-09-05

Affärsutvecklare
besöksnäring Örnsköldsvik

Hållbar utveckling

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar
Affärsutvecklare
utveckling ska den studerande kunna åstadkomma besöksnäring eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter Örnsköldsvik
och destinationer, samt engagera andra i
hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll Måll med kursen är
att ge den studerande kunskap, färdigheter och
komepternser för att kunna identifiera, unders öka
ich analysera
verksamhets/organisations/destinations
hållbarhetsarbeta och kunna ta fram relevanta
förslag för åtgärder och utveckling av praktiskt
hållbrhetsarbete.

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-10-17
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-11-11

2022-10-03

Affärsutveckling

Kursens syfte är att den studerande ska ha kunskap
om hur man, utifrån givna resurser, affärsidé och
behovsbild, tar fram förslag på och leder
utvecklingsinsatser för att främja en hållbar
besöksnäring på en destination eller anläggning.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-01-24
/affarsutvecklarebesoksnaring/

2022-02-18

2022-01-10

Operational Human
Resources Management

Syftet med kursen är att ge förståelse för den
Hotel Management
interna organisationen i mindre och större
hotellföretag. Den studerandes kunskaper om
bemanning, vikten av personalintroduktion och
uppföljning utvecklas. Administrativa HR-rutiner
planeras och dokumenteras. Rekryteringsprocesser,
Employer branding och kompetensutveckling är
viktiga delar i kursen. Kunskap om branschspecifika
kollektivavtal ingår och tolkning av dessa tränas.

Stockholm

Bunden

20

Frans Scharatus
Handelsinstitut

https://schartau.se/yhutbildningar/hotelmanagement.html

2022-02-23

2022-03-30

2022-02-15

Butiksekonomi

Kursen behandlar ekonomiska samband och
Butiksledning
grundläggande ekonomistyrning rent generellt, och
mer specifikt med betoning på relevans för
handeln/e-handeln. Målet med kursen är att den
studerande ska utveckla kunskaper om pris- och
kostnadsberäkningar, budget och nyckeltal, enklare
bokslutsteori samt förmåga att planera, administrera
och påverka ekonomin i en butik/resultatenhet.
Efter genomgången kurs ska den studerande även
känna till viss branschterminologi på svenska och
engelska.

Stockholm

Bunden

20

Frans Scharatus
Handelsinstitut

https://schartau.se/yh2022-02-24
utbildningar/butiksledning.
html

2022-03-18

2022-02-15

Personalutveckling

Kursen syftar till att ge grunderna i
Butiksledning
personalutveckling: organisation, rekrytering och
introduktion, kompetensutveckling och avveckling av
medarbetare – relevanta HR-processer. Kursen ger
kunskap om vilka tvingande och dispositiva lagar en
butikschef måste vara förtrogen med och hur dessa
kan tillämpas. Den studerande lär sig att tänka som
en arbetsgivare. De studerande får även lära sig
retorik och presentationsteknik.

Stockholm

Bunden

30

Frans Scharatus
Handelsinstitut

https://schartau.se/yh2022-01-11
utbildningar/butiksledning.
html

2022-02-23

2021-12-17

Kursbeskrivning

Studieort

Studieform YH-poäng

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

2021-12-31

2021-01-01

Affärsutvecklare
besöksnäring

Utbildningsområde: Hälsooch sjukvård samt socialt
arbete
Kurs

Ingår i utbildningen

Utbildningsanordnare

Startdatum
Länk till utbildningen

Kommunikation och
bemötande, etik och
kulturella skillnader

Kursen skall ge den studerande fördjupande
Specialist usk
kunskaper inom kommunikation och bemötande, för akutsjukvård
att kunna anpassa kommunikationen efter syfte,
situation och individ. Kursens mål är att ge fördjupad
kunskap om det svåra samtalet och etiska dilemman
utifrån ett holistiskt synsätt både med hänsyn till
vårdtagare och närstående, samt ha kunskaper om
hur man bemöter människor i sorg och kris. Kursens
mål är att ge goda kunskaper i kommunikation och
bemötande utifrån ett etiskt och professionellt
förhållningssätt och kunna tillämpa det. Kursens
syfte är att ge fördjupad kunskap om etiska teorier
och principer, etiska dilemman i samband med vård
och omsorg. Kursens mål är att ge fördjupad
kunskap om olika kulturer, kulturmönster och
värderingar. Kursens innehåll ska genomsyras av det
salutogena förhållningssättet.

Distans

20

Kunskapsförbundet

https://www.kunskapsforb 2021-01-04
undet.se/vuxenutbildningen
/program/yhyrkeshogskolan-2/

Etik och professionellt
förhållningssätt

Kursen behandlar professionella förhållningssätt
Stödpedagog
gentemot den enskilde och dennes nätverk samt
arbetssätt för att stärka den gemensamma
värdegrunden i en verksamhet. Vidare ger kursen
träning i att identifiera, reflektera över och analysera
etiska dilemman.

Tranås/Distans Tranås/Dist 15
ans

TUC Sweden AB

https://www.tucsweden.se 2021-12-20
/utbildning/yhutbildningar/stodpedagog/

2022-01-14

2021-11-21

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

Malmö

Malmö/
45
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08 23
ningar.se

2022-02-04

2021-06-20

Patologi

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

Malmö

Malmö/
20
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://www.massageutbild 2021-08-23
ningar.se

2022-02-04

2021-06-20

Handledning

Kursens ger den studerande grundkunskap och
verktyg att stödja studerande och kollegor i deras
yrkesutveckling.

Specialistutbildad
undersköterska inom
psykisk ohälsa

Distans

Distans

15

Consensum YH

2021-11-22

2022-01-16

2021-10-24

Kvalitetsarbete

Kursen ger kunskaper om kvalitetsbegrepp,
modeller, metoder och verktyg för systematiskt
kvalitetsarbete. Färdigheter i att tillämpa metoder
för förbättringsarbete samt värdera egen
arbetsinsats ur ett salutogent perspektiv.

Äldrespecialiserad
undersköterska

Skövde

Distans

40

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2021-12-13

2022-05-20

2021-11-14

Dokumentation och
kvalitetssäkring

Kursen behandlar social dokumentation i syfte att
säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man
arbetar utifrån beställning, uppdrag och
genomförande av myndighetsbeslut.

Stödpedagog

Skövde

Distans

15

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2021-12-20

2022-03-11

2021-11-21

Praktisk juridik inom social Kursen behandlar juridiken och de riktlinjer som styr Stödpedagog
omsorg
stödpedagogens arbete. Vidare behandlar kursen
hurförfattningar ska tolkas, fungerar i praktiken och
vilka juridiska
dilemman en stödpedagog kan ställas inför i sitt
arbete.

Skövde

Distans

15

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2021-12-20

2022-03-11

2021-11-21

Pedagogiskt ledarskap och Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning Specialistundersköterska Piteå
yrkesmässig handledning är en kurs som fördjupar din förmåga att leda och
Multisjuka äldre
handleda medarbetare, vård- och omsorgstagare
samt anhöriga. Du får kompetens i yrkesmässig
handledning som metod, och lär dig att individ- och
situationsanpassa ditt arbete.

Distans

20

MedLearn AB

2021-11-15

2022-01-07

2021-10-29

Patientsäkerhet och
dokumentation

Syfte och mål med kursen är att ge den studerande Specialistutbildad
fördjupade kunskaper om patientsäkerhet inom
undersköterska
akutsjukvården och ge den studerande
Akutsjukvård
förutsättningar att kunna identifiera, förebygga och
åtgärda vanligt förekommande
patientsäkerhetsrisker.

Skövde

Distans

20

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2021-12-13

2022-06-03

2021-12-08

Medicinsk akutsjukvård

Syfte och mål med kursen är att den studerande ska Specialistutbildad
ha fördjupade kunskaper om de vanligaste
undersköterska
sjukdomstillstånden inom medicinsk akutsjukvård
Akutsjukvård
och infektion.
Kursen ska även ge fördjupade kunskaper om
symtom, behandling samt utredning kring de
vanligaste medicinska sjukdomstillstånden och
infektion inom akutsjukvård.

Skövde

Distans

35

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2021-11-22

2022-02-25

2021-11-07

Patologi

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

Linköping

Linköping/ 20
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-01-24
r.se/

2022 08 26

2021-11-30

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.

Linköping

Linköping/ 45
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-01-24
r.se/

2022-08-26

2021-11-30

Medicinsk
massageterapeut

Hälsopedagogiska verktyg Kursens innehåll, syfte och mål är att ge teoretisk
Integrationspedagog
beskrivning av, och en grundförståelse för, relevanta
begrepp inom positiv psykologi och hälsopedagogik,
samt skapa en tydlig bild av hälsoläget för
asylsökande och aktuella sjukdomar i olika delar av
världen och psykisk ohälsa samt att den studerande
ska kunna möjliggöra insikt om den egna livsstilens
betydelse för hälsan och motivera till förändring.

Vänersborg

Bunden

10

Kunskapsförbundet väst

2022-01-10

2022-02-25

2021-12-21

Dokumentation och
kvalitetsarbete

Kursens innehåll: Dokumentationens grunder och
betydelse för individens trygghet i
migrationsprocessen och hållbart kvalitetesarbete.
Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin
kunskap om/i relevant lagstiftning
genomförandeplaner och kvalitativ utvärdering.

Vänersborg

Bunden

10

Kunskapsförbundet väst

2022-02-21

2022-05-12

2022-02-04

Professionellt
förhållningssätt vid
multisjukdom

Professionellt förhållningssätt vid multisjukdom ger Specialisatundersköterska Piteå
en ökad förståelse för det samspelet i
Multisjuka Äldre
vårdsituationen. Kursen ska särskilt beakta vård- och
omsorgstagarens aspekt av att bli bemött med ett
professionellt förhållningssätt vid multisjukdom,
utifrån individens hälsa och psykologiska miljö.
Därtill ska kursen ge den studerande specialiserade
kunskaper om vårdmiljöns påverkan på den
multisjuka äldre samt vad detta innebär i form av
livskvalitet och sinnesstimulering.

Distans

10

MedLearn AB

2022-01-24

2022-02-18

2022-01-07

Rehabiliterande och
funktionsbevarande vård
och omsorg

Rehabiliterande och funktionsbevarande vård och
Specialisatundersköterska Piteå
omsorg ger färdigheter inom rehabiliterande och
Multisjuka Äldre
funktionsbevarande vård och omsorg.
Specialistundersköterskan ska även få kompetens att
inspirera och ge handledande och stödjande samtal
till vård- och omsorgstagare samt närstående.

Distans

20

MedLearn AB

2022-02-21

2022-04-15

2022-02-04

Palliativa vårdens
värdegrund

Palliativa vårdens värdegrund ger fördjupade
Specialisatundersköterska Piteå
kunskaper om vård vid livets slutskede. Kursen ska Multisjuka Äldre
ge färdigheter att professionellt stötta och handleda
vård- och omsorgstagare samt närstående, med
hänsyn till behov och önskemål utifrån den palliativa
vårdens värdegrund.

Distans

20

MedLearn AB

2022-04-18

2022-06-10

2022-04-01

Välfärdsteknik

Kursen ger specialiserade kunskaper om
välfärdsteknik med fokus på digitala lösningar och
hjälpmedel inom vård och omsorg. De studerande
ska även få verktyg för att förändra arbetssätt
genom innovativa lösningar inom det digitala
landskapet.

Specialisatundersköterska Piteå
Multisjuka Äldre

Distans

20

MedLearn AB

2022-08-22

2022-10-14

2022-08-05

Etik i vården av multisjuka Kursens ska ge den studerande kompetens att
äldre
hantera och reflektera kring etiska dilemman och
komplexa situationer i vården av multisjuka äldre.
Kursen ska även skapa förståelse för det moraliska
ansvaret att respektera mänskliga rättigheter samt
göra bedömningar och ta beslut utifrån det.

Specialisatundersköterska Piteå
Multisjuka Äldre

Distans

10

MedLearn AB

2022-10-17

2022-11-11

2022-09-30

Pedagogiskt ledarskap och Pedagogiskt ledarskap och yrkesmässig handledning Specialisatundersköterska Piteå
yrkesmässig handledning är en kurs som fördjupar din förmåga att leda och
Multisjuka Äldre
handleda medarbetare, vård- och omsorgstagare
samt anhöriga. Du får kompetens i yrkesmässig
handledning som metod, och lär dig att individ- och
situationsanpassa ditt arbete.

Distans

20

MedLearn AB

2022-11-14

2023-01-20

2022-10-28

Vård i livets slut

Distans

20

Consensum YH

2022-01-17

2022-03-13

2022-01-10

Integrationspedagog

Kursens syfte är att den studerande ska få
Specialistutbildad
fördjupade kunskaper om allmän palliativ vård och undersköterska inom
de fyra hörnstenarna; symtomkontroll, teamarbete, demems
närståendestöd och kommunikation för att ha
förutsättningar att hjälpa och stödja den döende
med värdighet i livets slut och kunna stödja
anhöriga. Innehåll i kursen är allmän palliativ vård
och den palliativa vårdfilosofin, de fyra
hörnstenarna, etiska och existentiella
frågeställningar i livets slut, sorg och förluster,
Svenska Palliativregistret, Nationellt kunskapsstöd.
Den studerande kommer att få färdighet i all kunna
skapa en god vårdmiljö och symtomlindring, kunna
upptäcka förändringar vid livets slut och veta när
man ska rapportera vidare till sjuksköterska, kunna
stödja anhöriga/närstående samt kunna reflektera
över sitt egna förhållningssätt till döden och i yrket

Sollentuna

Consensum Yrkeshögskola – För dig som redan jobbar inom vård och omsorg (consensum-yh.se)

Utbildningsområde:
Journalistik och
information
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Länk till utbildningen
Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Juridik

Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

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

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde:
Miljövård och miljöskydd
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde:
Pedagogik och
undervisning
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde:
Säkerhetstjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde:
Teknik, tillverkning, drift
och underhåll
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare
Länk till utbildningen

Nätdesign

Den studerande kunna redogöra för topologier för Projektledare bredband
informationsöverföring i nationella, regionala,
ortssammanbindande, 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
kunna redogöra för flödet i ett projekt; arbetsgång
med hänsyn tagen till samtliga tillämpliga
parametrar i projektering, planering och
genomförande av ett FTTx-projekt.

Hudiksvall

Bunden

25

Edugrade AB

Projektering och
slutdokumentation

Den studerande ska med stöd av övningar med
nätkartor, scheman, listor etc. och annan
dokumentation i ett dokumentationssystem kunna
producera nätkartor, skarvplaner och andra
projektdokument. Vidare ha kunskap om hur ett
projekt genomförs steg för steg från start till mål
(förfrågningsunderlag till slutdokumentation).

Projektledare bredband

Hudiksvall

Bunden

30

Edugrade AB

Entreprenadjuridik,
ekonomi

Genom kursen lär sig den studerande om
Projektledare bredband
affärsförhållanden och olika roller inom
entreprenadbranschen. I kursen ingår även
kunskaper kring regelverk, förordningar och
tillståndsgivning. Vidare lär sig den studerande om
företagsekonomi inom entreprenadbranschen samt
om kontrakt, offerter och upphandlingsunderlag.

Hudiksvall

Bunden

20

Edugrade AB

Projektering,
kommunikation

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper
och färdigheter som behövs för att agera som
projektledare. Genom kursen får den studerande
insikt i projekt som arbetsform och lär sig att
planera, leda och avrapportera arbetet.I kursen
ingår dessutom kunskaper och färdigheter kring
kommunikationen inom och runt ett projekt med
exempelvis intressenter. Även specifika kunskaper
och färdigheter kring projekt inom yrkesområdet
ingår såsom att söka olika typer av tillstånd,
miljöplaner och arbetsmiljöplaner.

Hudiksvall

Bunden

15

Edugrade AB

Beräkningsprogram

Ger kunskaper om grunderna i FEM (Finita Element CAD-konstruktör
Metoden). Hur man gör inställningar i FEM vid olika projektutveckling
typer av lastfall. Kursen tar vidare upp hur man
Mekanik/Plast
översätter verkliga lastfall till förenklade mekaniska
problem. Hur man definierar ett lastfall för CATIA V5
analysmodul och hur man beräknar lastfallet,
analyserar resultatet och hur man utnyttjar FEM för
att optimera sin konstruktion. Kursen ger också en
kort sammanfattning om FEM-analys i Autodesk
Inventor.

Bunden
Kungsbacka

Bunden
10
Kungsbacka

Yrkeshögskolan
Kungsbacka, (Kungsbacka
kommun)

https://www.yh.kungsbacka 2022-01-10
.se/utbildning/Utbildningarstart-hosten-2020/CADkonstruktorproduktutvecklingMekanikPlast---start-hosten2020/

Glasförgyllning

derande kunskap om hantverkets
historia och utveckling. Lämpliga
kontakter är hantverksföreningar,
Stiftelsen Hantverk- och Utbildning,
muséer, aktiva förgyllare, möbeloch inredningsföretag. Genom
dessa kontakter skaffar sig den
studerande kunskap och kännedom
om aktuella regler för gesäll- och
mästarprov.

Förgyllare

Tibro

Tibro

Tibro Hantverksakademi

https://www.yrkeshogskola
n.se

Analysteknik

Analytisk kemi med fokus på klassiska
analysmetoder, instrumentella tekniker och
indirekta mätmetoder. Atom- och
molekylspektrometri, vätskekromatografi,
gaskromatografi, kapillärelektrofores och
elektroforetiska separationstekniker.

Laborant

Lidköping/Varbe Lidköping/V 25
rg/Uddevalla
arberg/Udd
evalla

Campus Lidköping,
Lidköpings kommun

Projektmetodik

Kursen ger en översikt av olika projektmodeller samt Laborant
en grundläggande beskrivning i hur projekt kan
genomföras inom olika organisationer och företag.

Lidköping/Varbe Lidköping/V 25
rg/Uddevalla
arberg/Udd
evalla

LEAN filosofi och logistik

Hur LEAN kan användas för att skapa effektiva
flöden. Kursen ger färdighet i att använda olika
verktyg för effektivisering och kunna identifiera
aktiviteter som inte är värdehöjande samt minska
aktiviteters ledtid i den egna organisationen.

Lidköping/Varbe Lidköping/V 15
rg/Uddevalla
arberg/Udd
evalla

Projektledare bredband

Laborant

15

2022-02-20

2021-12-01

2021-10-25

2021-12-26

2021-10-13

Campus Lidköping,
Lidköpings kommun

2021-11-01

2022-01-16

2021-10-21

Campus Lidköping,
Lidköpings kommun

2022-01-17

2022-02-06

2022-01-05

Materialkunskap

Kursens syfte är att ge den kunskap om olika
material som behövs för att kunna bedöma hur
material ska användas i produktionstekniskt
hänseendeför att bäst ta tillvara olika materials
egenskaper och arbeta för en hållbar produktion.

Produktionsteknik

Oskarshamn

Distans med 20
5 fysiska
träffar i
Oskarshamn

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2021-10-29

2022-01-17

2021-10-10

Ledarskap och
kommunikation

Kursens syfte är att ge kunskap om värdet av gott
medarbetarskap, samt hur man leder
arbetskamrater och kommunicerar inom det
produktionstekniska området så att arbetsklimatet
präglas av samsyn och effektivitet.

Produktionsteknik

Oskarshamn

Distans med 20
4 fysiska
träffar i
Oskarshamn

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-01-21

2022-04-09

2021-12-29

Kvalitetsteknik

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om
arbetsprocesser och kvalitetsverktyg för att med
hänsyn till miljöaspekter kunna medverka i
utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom
produktionsindustrin.

Produktionsteknik

Oskarshamn

Distans med 25
6 fysiska
träffar i
Oskarshamn

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-01-22

2022-06-22

2021-12-30

Produktion - logistik och
Lean

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap för
att kunna analysera och lösa logistiska problem i
produktionen men även kunskap om de faktorer
som beskriver ett företags framgång och
konkurrenskraft, samt hur man kan påverka dem.

Produktionsteknik

Oskarshamn

Distans med 45
8 fysiska
träffar i
Oskarshamn

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-08-19

2023-01-30

2022-08-01

Projektering av
Kursen ska ge dig specialiserade kunskaper i
Elkraftsingejör
eldistributionsanläggningar elprojektering med syfte att ge tillämpbara
kunskaper i projektering för
eldistributionsanläggningar. Du får färdigheter i att
utföra beräkningar, beredning, kalkylering, och
använda projekteringsverktyget EBR som grund för
konstruktionsval samt dimensionering. Kursen
behandlar också aspekter som planering,
dokumentation, miljö, energieffektivisering och
anläggningssäkerhet hos elanläggningar. Dessutom
får du kunskaper inom utredning och det
förberedande arbete som föregår installation. Efter
kursen ska du självständigt kunna lösa problem och
mer avancerade uppgifter inom yrkesområdet.
Kursen genomförs på ett sådant sätt att du praktiskt
får utföra momenten med handledning.

Solna

Bunden

30

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-11-29
utbud/

2022-02-22

2021-11-08

Smarta elnät, automation
och PLC-system

Elkraftsingejör

Solna

Bunden

15

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-01-10
utbud/

2022-01-28

2021-12-10

Ekonomi och
investeringsbedömning

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i Energiingenjör
inom branschen förekommande företagsekonomi.
Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska
kunna tillämpa i branschen förekommande
ekonomiska modeller och nyckelbegrepp. Efter
avslutad kurs ska de studerande ha kunskaper i/om: Modeller och nyckelbegrepp inom företagsekonomi,
produkt- och investeringskalkylering - Ekonomisk
redovisning över åtgärdsförslag och investeringar Life Cycle Cost (LCC)

Solna

Bunden

20

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-08-23
utbud/

2021-09-19

2021-08-02

Energisystem och
energiledningssystem

Kursens syfte är att ge den studerande
Energiingenjör
specialiserade kunskaper om olika system för energioch miljöledning. Målet är att den studerande efter
avslutad kurs ska kunna använda olika tekniker och
metoder för miljöarbete.

Solna

Bunden

40

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-11-29
utbud/

2022-01-23

2021-11-08

Entreprenadjuridik

Kursens syfte är att ge den studerande
Energiingenjör
grundläggande kunskaper om skyldigheter och
rättigheter vid entreprenadavtal och upphandlingar.
Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska
känna till de lagar och regler som reglerar
entreprenader och upphandlingar för att kunna
upprätta ändamålsenliga avtal. Efter avslutad kurs
ska de studerande ha kunskaper i/om: - Skyldigheter
och rättigheter vid entreprenadavtal och
upphandlingar - Standardavtal, konsultavtal och
juridiska dokument - AB, ABT och ABK - Olika typer
av handlingar, exempelvis bygghandlingar,
relationshandlingar och granskningshandlingar Genomförande och utvärdering av entreprenader
Efter avslutad kurs ska de studerande ha färdigheter
i att: - Tolka och tillämpa lagar - Upprätta avtal Efter
avslutad kurs ska de studerande ha kompetenser för
att: - Självständigt upprätta och revidera enklare
avtal

Solna

Bunden

15

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-02-21
utbud/

2022-03-13

2021-01-31

Styr- och reglerteknik

Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska Energiingenjör
kunna analysera behov och konsekvenser av olika
styr- och reglertekniska alternativ utifrån ett
energiperspektiv. Efter avslutad kurs ska de
studerande ha kunskaper i/om: - Styr och
reglertekniska systems uppbyggnad och funktion Samverkan mellan systemens komponenter Styrkort och funktionsbeskrivningar - Programvaror
och standarder - SCADA, DUC och PLC Efter avslutad
kurs ska de studerande ha färdigheter i att: Använda metoder och utrustning för analys och
bestämning av funktion Efter avslutad kurs ska de
studerande ha kompetenser för att: - Självständigt
analysera konsekvenserna för energianvändning
med olika typer av styr- och reglertekniska system

Solna

Bunden

20

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-01-24
utbud/

2022-02-20

2021-01-03

Beräkningar och
dimensionering

Kursen bygger vidare på gymnasiets kurser i ellära
Elingenjör konstruktion
och syftar till att fördjupa din kunskap i beräkningar
på lik- och växelströmskretsar. Dessutom ska den du
tillgodogöra sig fördjupad kunskap om
kretsuppbyggnad, komponenter och el-scheman
som du behöver i de senare kurserna samt vid
praktisk yrkesutövning. Kursen inriktas i första hand
mot starkströmstillämpningar, men man går också
igenom moment som induktiva och kapacitiva laster,
faskompensering, störningar och tillämpningar i
olika installationer. Efter avklarad kurs ska du kunna
analysera enklare uppställningar och utföra för
området relevanta beräkningar samt klara av att
självständigt dimensionera enklare kretsfunktioner
med utgångspunkt från en funktions och
kravspecifikation. I kursen ingår praktiska
mätövningar som syftar till att utveckla dina
färdigheter.

Solna

Bunden

25

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2021-11-22
utbud/

2021-12-24

2021-11-01

Teletekniska system

Beskrivning saknas

Elingenjör konstruktion

Solna

Bunden

25

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-01-03
utbud/

2022-02-04

2021-12-13

Ritningsläsning och
beräkning

Beskrivning saknas

Ytbehandlingsspecialist

Trollhättan

Distans

20

Yrkesakademin YH AB

2021-12-06

2022-01-14

2021-11-29

Avancerad
Ytbehandlingsteknik

Beskrivning saknas

Ytbehandlingsspecialist

Trollhättan

Distans

35

Yrkesakademin YH AB

2022-01-17

2022-03-04

2022-01-07

Processteknik I

Kursen ska ge kunskap om pumpar, fläktar och
Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
rörsystem och om strömningstekniska förlopp, samt atör
kemiska reaktorer

Distans

45

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2021-12-30

2022-02-20

2021-11-26

Processtyrning

Kursen ska ge kunskap om styr- och reglertekniska
system, kvalitet och samarbete med
produktionsplanering, marknadsavdelning och
teknisk kundservice

Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
atör

Distans

45

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2021-02-21

2022-04-24

2022-01-28

Underhållsteknik

Kursen ska ge kunskap om lager och smörjning, hur
man arbetar med förebyggande underhåll och
operatörsunderhåll samt om underhållsarbetes
organisation och samarbetet med
driftsorganisationen

Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
atör

Distans

20

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-04-25

2022-05-22

2022-03-31

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.

Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
atör

Distans

35

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-08-29

2022-10-16

2022-08-08

Massa och pappersteknik

K ursen ska ge kunskaper, färdigheter och
kompetenser för att kunna arbeta i massa och
pappersindustri med tillverkning av
pappersmassa eller papper/kartong.

Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
atör

Distans

10

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-10-17

2022-10-30

2022-09-23

Produktion och
distribution av värme

Kursen ska ge kunskaper, färdigheter och
Drifttekniker/Processoper Oskarshamn
kompetens för att kunna arbeta med
atör
värmeproduktion i fjärrvärmeanläggning, i industrins
energianläggningar och med energieffektivisering i
värmedi

Distans

50

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-10-31

2023-01-08

2022-10-07

Reläskydd och IED:er för
olika skyddsobjekt

Kursens huvudsakliga innehåll är olika skyddsobjekt Elnätsspecialist inom
och hur relä- och IED teknik kan användas. Den
Reläskydd
studerande ska genom kursen utveckla kunnande
om/i områden så som linjeskydd, ledningsskydd med
flera, samt färdighet att utföra inställningar av dessa.
Utbildningsmoment:
•Genomgång av olika typer av skyddsobjekt
•Ledningsskydd, Transformatorskydd, Motorskydd,
Generatorskydd, Samlingsskeneskydd (Busbar),
Kondensatorbatteris & Shuntreaktorskydd,
Laboration

Sundsvall

Distans

30

YrkesAkademin YH AB

2022-01-03

2022-02-13

2021-12-19

Elnätens kontrollsystem

Kursens huvudsakliga innehåll är kontrollsystem och Elnätsspecialist inom
kontrollanläggningar som automatiskt ska koppla
Reläskydd
bort felaktiga apparater innan felet orsakar materielleller personskada. Kursen omfattar också
signalhantering mellan de anläggningsdelar som ska
skyddas och kontrollanläggningen. Hjälpsystem för
avbrottsfri kraftförsörjning som ska hålla igång
elkraftnätens kontroll- och övervakningssystem
under störningar eller strömavbrott.
Utbildningsmoment:
•Elnätens fjärrkontrollsystem
•Lokalnätens kontrollsystem
•Stationsautomation
•Avbrottsfri kraftförsörjning
•Signalhantering mellan skyddsobjekt och
kontrollanläggning
•hjälpsystem för avbrottsfri kraftförsörjning såsom
batterianläggningar, likriktare och växelriktare

Sundsvall

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-02-14

2022-03-13

2022-01-30

Provning,
underhållsprovning och
drifttagning

Kursens huvudsakliga innehåll är provning och
Elnätsspecialist inom
underhållsprovning av olika typer av reläskydd och Reläskydd
IED:er. den syftar till att utveckla den studerandes
färdighet i att utföra provning och idrifttagning av
system där reläskydd och IED:er ingår.
Utbildningsmoment:
•Anläggningskontroll
•Kontrollmetoder för värden, utlösningsvillkor samt
funktion
•Kontroll av inställda värden och utlösningsvillkoren
•Funktionskontroll
•Handledningar för kontroll och idrifttagning
•Idrifttagning av system där reläskydd och IED:er
ingår
•Programmering, felsökning och provning av olika
typer av reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet
och standard.

Sundsvall

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-03-14

2022-04-10

2022-02-27

Programmering

Kursen berör grundläggande
programmeringskoncept med hjälp av
programmeringsspråket C++ som är vanligt i
industrin.

Digitaliseringsledare smart industri

Göteborg

Distans

10

Göteborgs Tekniska College
AB

2021-12-06

2022-01-14

2021-11-21

Industriella processer och
dataanalys

Syfte och mål med kursen är att ge deltagarna
verktygen som krävs för att samla in data i en
process och hur man använder datan för att få ett
fungerande flöde.

Digitaliseringsledare smart industri

Göteborg

Distans

30

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-01-17

2022-04-08

2022-01-03

Automation och
robotteknik

Kursen behandlar området automatiseringsteknik
med dess olika sätt att automatisera från enkla
pneumatiska lösningar till programmerbara PLCsystem.

Digitaliseringsledare smart industri

Göteborg

Distans

15

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-04-11

2022-05-20

2022-03-27

Industriell IT

Kursen syftar till att ge inblick och förståelse för hur Digitaliseringsledare människa, maskin och process kommunicerar med smart industri
varandra inom området industriell IT.

Göteborg

Distans

15

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-05-23

2022-07-01

2022-05-08

Molnteknologi

Kursen behandlar området molnteknologi.

Digitaliseringsledare smart industri

Göteborg

Distans

20

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-07-04

2022-09-23

2022-06-19

Ledarskap i förändring

Syfte och mål med kursen är att ge verktyg och
Digitaliseringsledare medvetenhet för att leda förändringsprojekt och
smart industri
kommunicera med människor i olika roller inom och
utanför företaget.

Göteborg

Distans

10

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-09-26

2022-10-21

2022-09-11

Automatiserade
tillverkningsprocesser

Syftet med kursen är att ge inblick och förståelse för Produktionsutveckling
hur människa, maskin och process kommunicerar
industri
med varandra och ge den studerande kunskaper om
de möjligheter den nya tekniken inom digitalisering
och automation kan innebära för produktionen
resultatmässigt. Målet med kursen är att den
studerande skall få kunskap, färdighet och
kompetens inom digitala kommunikationssätt ,
robotar, programmering och signalteknik.

Örnsköldsvik

Distans

30

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-05-30
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2022-07-08

2022-05-15

Produktionsutveckling mot Syftet med kursen är att ge den studerande
Produktionsutveckling
industri 4.0
kunskaper och färdigheter att använda
industri
produktionstekniska verktyg för produktionsstyrning
och kunna implementera dessa i befintlig
verksamhet. Målet med kursen är att ge den
studerande kunskap, färdighet och kompetens inom
produktionsstyrning och färdighet att använda
produktionstekniska verktyg. De skall kunna
diagnostisera och åtgärda felkoder . Kursen
omfattar: -värdeflödesanalyser - visuell styrning simulering - LEAN - 5 S - Design for assembley, DFA FMEA, Poka Yoke - Ställtidsreducering, - SMED,
Ständiga förbättringar - PGSA, Man-Maskin

Örnsköldsvik

Distans

45

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-03-28
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2022-05-27

2022-03-13

Digitalisering och inbyggda Syftet med kursen är att ge den studerande god
system i produktion
kunskap om utvecklingen inom automatiserade
tillverkningsprocesser. Från industrialiseringens
ursprung till de senaste helt automatiserade
produktionsenheterna. Om konstruktionen hos
automatiserade tillverkningssystem samt de
program och maskinvarulösningar som behövs för
att dessa ska samverka effektivt.

Produktionsutveckling
industri

Örnsköldsvik

Distans

30

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2021-12-06
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2022-01-28

2021-11-21

Produktionsstyrning

Syftet med kursen är att de studerande skall kunna
styra, effektivisera och förbättra den befintliga
produktionen. Genom att optimera arbetsflöden,
simulera produktionen och implementera ett
ständigt förbättringsarbete i verksamheten.

Produktionsutveckling
industri

Örnsköldsvik

Distans

45

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-08-08
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2022-10-07

2022-07-15

Produktionsutveckling mot Syftet med kursen är att de studerande skall kunna
industri 4.0
styra, effektivisera och förbättra den befintliga
produktionen. Genom att optimera arbetsflöden,
simulera produktionen och implementera ett
ständigt förbättringsarbete i verksamheten.

Produktionsutveckling
Industri 4.0

Falun

Distans

45

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-01-03
/produktionsutvecklingindustri-4-0-distans/

2022-03-04

2021-12-15

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper
Elnätsspecialist
om driftstationers uppbyggnad, funktion och
konstruktion. Den studerande ska efter
genomgången kurs kunna kravställa och
dimensionera de olika komponenterna i ett ställverk.
Kursen behandlar ställverkets konstruktion och dess
komponenter samt förutsättningar för layout och
design, inomhus och utomhus. Den studerande ska
efter genomgången kurs kunna redovisa för kablar,
kabeltillbehör och kopparskenor. Vidare beskrivs
systemet för hjälpkraft samt de säkerhetsföreskrifter
som omfattar allt arbete i ett ställverk.

Falun

Distans

25

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist/
2022-01-10
2022-02-11

2021-01-05

Transformatorer, reaktorer Den studerande ska efter genomförd kurs kunna
Elnätsspecialist
och kondensatorer
analysera och utvärdera funktionen hos
transformatorer, reaktorer och kondensatorer.
Kursen ger fördjupade kunskaper om
transformatorers, reaktorers och kondensatorers
konstruktion och funktion i elkraftnät och
driftstationer. Övning i att läsa schema och
instruktioner för installation och drifttagning samt tilloch frånslag.

Falun

Distans

20

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist/
2022-02-14
2022-03-11

2022-02-09

Ställverk och
transformatorstationers
konstruktion

Reläskydd och elnätens
kontrollsystem

Den studerande ska genom kursen få kunskaper om Elnätsspecialist
hur moderna IED:er (Intelligent Electronic Device)
och reläskydd mäter ström och spänning samt om
olika skyddsobjekt. Kursen behandlar de
kontrollsystem och -anläggningar som automatiskt
eller manuellt ska koppla bort felaktiga apparater
innan felet orsakar materiell eller personskada.
Upprättande av selektivplaner genom koordinering
av reläskyddsinställningar för elanläggningsskydd .
Vidare behandlas de hjälpsystem för avbrottsfri
kraftförsörjning som ska hålla igång elkraftnätens
kontroll- och övervakningssystem under störningar
och strömavbrott.

Falun

Distans

25

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola/elnatsspecialist/
2022-03-14
2022-04-15

2022-03-09

Ellära för
underhållstekniker

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap och
färdighet för att utföra enklare elarbeten
motsvarande behörighet B (ELSÄK-FS 2017:4)

Underhållstekniker

Linköping

Bunden

40

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-02-07

2022-04-01

Löpande
antagning, 202201-16

Arbetsledning och
kommunikation

Kursens syfte är att utveckla och stärka den
Underhållstekniker
studerandes sociala kompetens samt ge förståelse
och insikt i kommunikationens betydelse med fokus
på den kommande yrkesrollen. Målet med kursen är
att den studerande ska kunna tala, lyssna och
interagera – verbalt och ickeverbalt - i en
företagsmiljö såväl intern som externt.

Linköping

Bunden

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-05-30

2022-06-24

Löpande
antagning, 202201-16

Automation och styrteknik Kursen syftar till att ge de studerande teoretisk och Underhållstekniker
praktisk kompetens inom automation och styrteknik.
Målet är att de studera ska utveckla sin förmåga att
förstå, beskriva och analysera olika system och
tekniker för styrning och reglering av tekniska
komponenter och processer.

Linköping

Bunden

50

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-09-05

2022-11-11

Löpande
antagning, 202208-14

Underhållets
stödfunktioner

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper
Underhållstekniker
för att kunna medverka vid upphandling och
nyanskaffning genom att bistå vid framtagning av
tekniska specifikationer, funktionskravsbeskrivningar
offerter och kalkyler.

Linköping

Bunden

10

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-11-14

2022-11-25

Löpande
antagning, 202208-14

Underhållsplanering

Kursen syftar till att ge de studerande förmåga att
självständigt planera underhåll inom
tillverkningsindustri för att uppnå effektivitet. Den
studerande ska få insikt i sambandet mellan
underhållsteknik och ekonomi och ges förmåga att
planera och utföra driftsäker och kostnadseffektivt
underhåll inom tillverkningsindustrin.

Linköping

Bunden

35

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-11-28

2023-01-13

Löpande
antagning, 202208-14

Produktionslogistik

Kursens syfte är att ge den studerande
Produktionstekniker
grundläggande begrepp och metoder inom styrning
av tillverkningsprocesser och produktionssystem.
Kursen behandlar strukturer för material- och
produktionsplanering,
prognostisering, beräkning av kapacitetsbehov,
styrning av orderutsläpp samt återrapportering.

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

2022-04-11

2022-05-06

Löpande
antagning, 202203-20

Lean-inriktad
produktionsekonomi

Kursens syfte är att skapa förståelse för
produktionssystemets och värdekedjans utveckling
med hjälp av metoder och verktyg relaterade till
Lean filosofin. Den studerande ska efter
genomgången kurs ha kunskap om
produktionslogistik som påverkar det
företagsekonomiska resultatet.

Produktionstekniker

Linköping

Distans

30

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-05-09
2022-06-17
Löpande
antagning, 202203-20

Digitalisering och
industriell IT

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om Produktionstekniker
och färdigheter i industriell datakommunikation.
Den studerande ska kunna medverka till att utveckla
och effektivisera produktionsprocessen med hjälp av
digitalisering genom att få kunskaper om olika
verktyg och hjälpmedel som finns inom IT.

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-08-15
2022-09-09
Löpande
antagning, 202207-24

Mätteknik

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper
om olika mättekniker och kompetens att använda
dem inom industriell tillverkning.

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Underhållstekniker

Produktionstekniker

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-09-12
2022-10-07
Löpande
antagning, 202207-24
Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)

Produktionsprocesser och Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om
beredning
och färdigheter i verktyg och modeller för
produktion och beredning. Den studerande ska
kunna ta fram, följa och utvärdera
beredningsunderlag.

Produktionstekniker

Linköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Materialkunskap och
bearbetningsteknik

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om Produktionstekniker
olika material för att kunna bedöma hur material ska
användas i produktionstekniska sammanhang för att
bäst ta tillvara olika materials egenskaper.

Linköping

Distans

25

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-11-14
2022-12-16
Löpande
antagning, 202207-24

Kvalitet, miljö och
hållbarhet

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om
systematiskt kvalitetsarbete och
kvalitetsteknik som styrinstrument i ett industriellt
företag. Den studerande ska också få metoder och
verktyg för det förebyggande arbetet med ständiga
förbättringar i
kvalitetsarbetet.

Produktionstekniker

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-12-19
2023-01-13
Löpande
antagning, 202207-24

Projektledning och
metodik inom industriell
produktion

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

Produktionstekniker

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

Specialiserad
möbelsnickare med
inriktning mot gesäll

Kramfors

Bunden

10

Yrkeshögskolan, Höga
kusten

Karlstad eller
Bunden
Lund. Delar av
kursen kan
genomföras på
distans via
videolänk.

30

Folkuniversitetet Stiftelsen
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

CNC-kurs i datastyrd
Kurs för att programmera och använda CNC-fräsar
tillverkning och produktion inom träindustri. Vi kommer att gå igenom import
och överföring av filer från andra CAD-program.
Genomgång av olika fräsoperationer och dess
inställningar samt simulation av jobb innan de körs
på maskinen
Strömningslära

Du får kunskaper inom strömningslära som rör
Drifttekniker, kraftkomponenter på en kraft-/värmeanläggning och i
värmeproduktion
processindustrin. Du får också förståelse för hur
pumpar, fläktar och turbiner fungerar och deras
olika egenskaper. Du kommer att lära dig att göra
beräkningar av samt få kunskap om mätmetoder för
tryck, tryckfall, flöde och hastigheter i system
och/eller delar av system för olika slags fluider.

2022-10-10

2022-11-11

Löpande
antagning, 202207-24

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2023-01-16
2023-02-10
Löpande
antagning, 202207-24
Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
www.yhk-se
2021-11-29
2021-12-10
2021-11-28

2021-12-13

2022-02-04

2021-12-06

Målet är att du dels ska kunna utföra
strömningstekniska beräkningar i system för fluider
inom energiproduktions-/ distributionsanläggningar
dels vet vilka olika typer av pumpar och fläktar som
krävs beroende på media och fysiska betingelser.

Fjärrvärmesystem

Du får kunskap om olika fjärrvärmesystem, deras
Drifttekniker, kraftuppbyggnad och konstruktion samt olika
värmeproduktion
driftsituationer, inklusive driftstrategi och
driftsekonomi. Kursen ger dig även kunskaper om
olika typer av undercentraler och inkopplingar av
värmeväxlare som används. Slutligen kommer du att
få med dig kunskaper i strömningstekniska
beräkningar samt olika sätt att styra/reglera
fjärrvärmesystemet.

Karlstad eller
Bunden
Lund. Delar av
kursen kan
genomföras på
distans via
videolänk.

15

Folkuniversitetet Stiftelsen
Kursverksamheten vid
Göteborgs universitet

Lagkrav, standarder och
riktlinjer for e-fordon

The aim of the course is to provide students with a
thorough knowledge of the electrical safety
guidelines and guidelines that apply when working
on and in electric vehicles. The focus should be on
safety at work and be based on the guidelines
developed by the MSB.

Trollhättan

15

YrkesAkademin YH AB

E-Drivsystemsspecialist

Distans

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion, Karlstad - Folkuniversitetet
2022-03-07
2022-03-25
2022-03-01

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion, Karlstad - Folkuniversitetet
2021-12-13
2022-01-21
2021-12-13

The goal of the course is for students to be able to
create and work in a risk-free environment with
electric drive systems in all conditions, have
knowledge of electrical safety equivalent to the
standard, Management of electrical installations as
well as knowledge of the chemical hazards that
battery operation may entail.
E-drive system specialist - utbilda dig hos YrkesAkademin (ya.se)

Utbildningsområde:
Transporttjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform YH-poäng

Utbildningsanordnare

Startdatum
Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Motorstyrning och
robotceller

Den studerande ska genom kursen få fördjupade
Robot och
Eskilstuna
kunskaper om motorstyrningar, CNC-maskiner och automationsprogrammer
andra styrsystemför att därigenom få förståelse för are
vilken typ av lösning som passar den funktion man
vill uppnå. Den studerande ska även få fördjupad
kunskap i konfiguration och programmering,samt
felsökning av dessa. Teori varvas med praktik. Målet
med kursen är att den studerande ska behärska olika
begrepp inom motortekniken, Asynkronmotor med
frekvensomriktare, Servomotor och Stegmotor

Distans
med
lärarledda
tillfällen i
Eskilstuna

45

Kursbeskrivning

Studieform YH-poäng

Yrkesakademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2021-10-18
/robot-ochautomationsprogrammerar
e-distans/

2021-12-17

2021-10-07

Slutdatum

Sista
ansökningsdatu
m

Utbildningsområde: Övrigt

Kurs

Ingår i utbildningen

Studieort

Utbildningsanordnare

Startdatum
Länk till utbildningen

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

