Enstaka kurser på yrkeshögskoleutbildningar
Uppdaterad 2022-04-13

Utbildningsområde: Bygg, anläggning och fastighet
Kurs

Kursbeskrivning

Kyla- och
Värmepumpsteknik

Ingår i utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

YrkesAkademin YH AB

2022-04-25

2022-05-15

2022-04-17

25

YrkesAkademin YH AB

2022-05-16

2022-06-19

2022-05-08

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-08-01

2022-08-28

2022-07-24

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

2022-05-23

2022-05-23

2022-05-15

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

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

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

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

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

Länk till utbildningen

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

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

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

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

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

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

Anläggningsprojektering

Målet med kursen är att den studerande genom
Anläggningsingenjör – Väg Göteborg
teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade och vatten
kunskaper om hur uppföljning genomförs, hur
konsultstöd genomförs, Building Information
Modelling (BIM) och hur det används,
mötesstruktur, ekonomi som berör
anläggningsprojektering och hur olika
teknikdisciplinerna påverkar varandra och kan
samordnas.

Bunden

15

Plushögskolan AB –
Teknikhögskolan

2022-10-04

2022-11-07

2022-09-15

KMA Kvalitet, miljö och
arbetsmiljö

Kursens syfte är att de studerande ska förstå vikten Arbetsledare bygg- och
av och utveckla kunskaper om systematiskt kvalitets- anläggning
, miljö och arbetsmiljöarbete samt erhålla metoder
för hantering och verktyg för dokumentation av
detta.
Kursens mål är att de
studerande kan medverka i KMA-arbetet och följa
riktlinjer och regelverk både i handling och
dokumentation. De studerande ska vidare kunna
delta i skyddsronder samt följa upp
säkerhetsföreskrifter och säkerhetsrutiner samt
verka för förbättringsarbete vid brister i rutiner i
syfte att undvika arbetsplatsolyckor.

Solna

Bunden

35

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-03-07
utbud/

2022-04-22

2022-02-21

Logistik

Kursens syfte: Kursens syfte är att de studerande ska Arbetsledare bygg- och
utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i anläggning
planering och logistiksamordning på arbetsplatsen
och ha insikt om arbetsplatsdispositionens
betydelse.
Kursens
mål: Kursens mål är att de studerande har verktyg
för att medverka i logistiksamordning och
arbetsplatsplanering.

Solna

Bunden

25

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-04-25
utbud/

2022-05-27

2022-04-11

3D CAD och ritteknik

Målet med kursen är att den studerande efter slutför Träbyggnadsprojektör
d kurs ska behärska grundläggande och även mera a hållbart byggande
vancerad solidmodellering samt ritningsgenerering
med moderna 3DCADprogram. Kursen ska även ge den studerande en gru
ndläggande kunskap och förståelse för hur tekniken
kan nyttjas inom designoch konstruktionsteknik med fokus på industriellt by
ggande, prefabricerade byggsystem samt effektiv pr
oduktion

Växjö

Distans

25

Yrkesakadmin AB

2022-04-11

2022-05-13

2022-03-25

Projektledning och
ledarskap

Målet med kursen är att den studerande efter slutför Träbyggnadsprojektör
d kurs ska ha kunskap och färdighet i principer för pr hållbart byggande
ojektstyrning, organisationsformer, modernt ledarsk
ap och dess betydelse.
Kommunikation, gruppdynamik och interkulturella r
elationer.

Växjö

Distans

20

Yrkesakadmin AB

2022-05-16

2022-06-10

2022-05-05

Konstruktion för industriell Målet med kursen är att ge de studerande kunskap o Träbyggnadsprojektör
träbyggnad
ch kompetens att konstruera för modernt och effekti hållbart byggande
vt industriellt träbyggande. Målet är även att ge de st
uderande kunskap och kompetenser i hur funktionsk
rav och ekonomi påverkar val av
material, byggtekniska lösningar och produktionsmet
oder.

Växjö

Distans

45

Yrkesakadmin AB

2022-08-15

2022-10-14

2022-08-05

Byggstyrning och kalkyl

Målet med kursen är att den studerande ska få kuns Träbyggnadsprojektör
kap och färdigheter i att arbeta beräkna och kalkyler hållbart byggande
a uppdrag inom byggsektorn i allmänhet och träbygg
nad i synnerhet.

Växjö

Distans

15

Yrkesakadmin AB

2023-01-09

2023-01-27

2023-01-01

Entreprenadsjuridik

Målet med kursen är att den studerande efter slutför Träbyggnadsprojektör
d kurs ska förstå byggbranschens standardavtal för hållbart byggande
material, projektering och utförande samt ha kunska
p om branschspecifika termer och begrepp. Målet är
även att den studerande ska
ha kunskaper om uppbyggnaden av en teknisk beskri
vning, mät- och ersättningsregler samt känna till AB.
ABT,
ABM och ha övergripande förståelse för struktur i A
MA-systemet.

Växjö

Distans

20

Yrkesakadmin AB

2023-01-30

2023-02-24

2023-01-20

Enteprenadsjuridik

Kursen syftar till att ge den studerande förståelse för BIM-samordnare
byggjuridikens grunder, i en för yrkesrollen relevant
kontext. Den studerande får kunskap om olika avtal,
allmänna bestämmelser och kontraktsformulär, samt
om hur man hanterar verkliga entreprenadjuridiska
problem. Kursen skall även ge grundläggande
kunskaper om PBL (plan- och bygglagen) och BBR
(Boverkets byggregler) samt dess tillämpning i
kontrollplaner. Den studerande får grundläggande
kunskap om hur man använder sig av
standardavtalen inom byggprocessen. Den
studerande får kännedom om de standardavtal som
gäller inom bygg, (AB04, (allmänna bestämmelser),
ABT06, ABK09, ABS09).

Skellefteå

Distans

20

Yrkesakadmin AB

2022-08-15

2022-09-09

2022-08-11

Kommunikation, projekt
och projektledning

Kursens syfte är att den studerande skall få
BIM-samordnare
färdigheter i praktisk målstyrning och projektledning
samt kompetenser att samordna och leda ett
byggprojekts olika intressenter. Kursen behandlar
även grunderna i arbetsrätt, byggbranschens arbete
för att främja mångfald och motverka
diskriminering. Kursen ger kunskap om
byggprojektets utveckling och dess struktur. Du lär
dig även om olika kommunikationsstilar och hur man
arbetar med grupper, gruppdynamik och
konfliktlösning. Kursen ger också kunskap om ett
effektivt ledarskap.

Skellefteå

Distans

20

Yrkesakadmin AB

2022-09-12

2022-10-07

2022-09-05

BIM 2 arbetsmiljö, logistik Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om BIM-samordnare
och risker
arbetsmiljö, risker och regelverk. Kursen skall också
ge den studerande förutsättningar att tillägna sig
färdigheter och kompetens i logistik,
arbetsplatsdispositionsplaner och själv kunna
upprätta tidsplaner med förmåga att bedöma
resursåtgång. Kursen skall också utveckla den
studerandes förmågan att genomföra en kalkyl.

Skellefteå

Distans

30

Yrkesakadmin AB

2022-10-10

2022-11-18

2022-10-05

Kvalitet och samordning i
projektering

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om hur
BIM-samordnare
marknaden och byggbranschen hanterar digital
modellering och olika program och
projekteringsmetodiker. Kursen ger även kännedom
om vilka krav som kan ställas vid upphandling av
konsulter och entreprenörer.

Skellefteå

Distans

40

Yrkesakadmin AB

2022-11-21

2023-01-27

2022-01-15

3D scanning, VR och AR

Den studerande skall få bekanta sig med moderna
BIM-samordnare
verktyg såsom 3D-skanning, drönare, Virtual,
Augmented samt Mix Reality (VR, AR, MR) och andra
aktuella metoder. Kursen ger fördjupande kunskaper
om hur verktygen kan användas vid inventering och
framställande av underlag för byggprojekt. Kursen
ger också kunskap om hur ny teknik kan användas
för att presentera och redovisa byggprojektet under
projekterings- och byggfasen i olika sammanhang

Skellefteå

Distans

20

Yrkesakadmin AB

2023-01-30

2023-02-24

2023-01-25

Utbildningsområde: Data/IT
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

https://nackademin.se/kurs 2022-04-18
utbud/

2022-05-27

2022-04-04

Nackademin AB

https://nackademin.se/kurs 2022-07-01
utbud/

2022-12-31

2022-06-22

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Datafångst, migrering och Kursens syfte: Syftet med kursen är att gå igenom
Business Intelligenceförädling
koncepten ETL och ELT samt hur insamling av stora analytiker
mängder data sker. Kursens mål: Målet är att de
studerande ska kunna strukturera stora mängder
data. Kursen ger de studerande specifik och
fördjupad kunskap i SSIS och SSAS och de
studerande får också arbeta med att utföra
processen – från rådata till strukturerad information.

Solna

Bunden

30

Nackademin AB

Internet of Things och
cloudlösningar

Solna

Bunden

20

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

Syftet med kursen är att de studerande ska lära sig Business Intelligenceolika lösningar för datalagring och hur molntjänster analytiker
kan användas i en verksamhet. Målet är att de
studerande kan hantera API:er och molntjänster
som t.ex. Microsofts Azurelösning samt förstår
hur IoT (Internet of Things) kan användas och
kopplas till dessa tjänster. De studerande får arbeta
med fiktiva verksamheter och case för att få så
realistiska övningar som möjligt. Kursen innehåller
även en orientering i på marknaden
förekommande cloudlösningar.

Startdatum

Utbildningsområde: Djurvård, Lantbruk, Skog och Trädgård
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Ekonomi, administration och försäljning
Kurs

Kursbeskrivning

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

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.

Distans/Jönköpi
ng

50

TUC Sweden AB

Lönespecialist Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-12-19

2023-02-24

Löpande
antagning, 202207-17

35

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-04-04

2022-05-20

Löpande
antagning 202112-26

Redovisningsekonom

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

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

Företagssäljare

Jönköping

Bunden

20

TUC Sweden AB

Företagssäljare Yrkeshögskola utbildning TUC (tucsweden.se)

2022-08-29

2022-09-23

Löpande
antagning 202208-07

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

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

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

Utbildningsområde: Friskvård och kroppsvård
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Testmetodik

Kursens syfte är att ge den studerande
Massage- och
specialiserade kunskaper i testmetodik för att
Friskvårdsterapeut
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.

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

Ortopedisk medicin

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

Stockholm

Stockholm/ 45
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08 29
r.se/

2023-01-31

2022-05-15

Patologi

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

Stockholm

Stockholm/ 20
skolförlagda
veckor
varvas med
distansstudi
eveckor

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08-29
r.se/

2023-01-31

2022-05-15

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

Bunden

20

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08-22
r.se/

2022-10-28

2022-05-15

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

Bunden

20

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08-22
r.se/

2022-11-04

2022-05-15

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

Bunden

35

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-11-28
r.se/

2023-03-17

2022-08-31

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

Bunden

15

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08-22
r.se/

2022-11-04

2022-05-15

Ortopedisk medicin

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

Malmö

Bunden

45

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08 29
r.se/

2023-01-31

2022-05-15

Patologi

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

Malmö

Bunden

20

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

https://bergqvistutbildninga 2022-08-29
r.se/

2023-01-31

2022-05-15

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Hotell, restaurang och turism
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Startdatum

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.

Affärsutvecklare
besöksnäring - Åre

Åre

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

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

2022-06-17

2022-05-09

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

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.

Affärsutvecklare
besöksnäring Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

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

2022-10-14

2022-09-05

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

Revenue Management

Under kursen lär du dig att planera och optimera
Hotel Supervisor
resurser samt prissätta efter efterfrågan på tjänster
och tillgänglig kapacitet. Du får kunskap i hur du ökar
vinsten av försäljning genom statistiska analyser av
kunders köpbeteende och förutsägelser av
efterfrågan. Du lär dig att göra en Revenue
Management-analys genom information om tillgång,
priskänslighet hos kunder, omvärldsfaktorer och
marginaler.

Falun

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-08-01
/hotel-supervisor/

2022-09-23

2022-08-01

Affärsekonomi

Den här kursen ger dig grundläggande förståelse för Hotel Supervisor
affärsekonomi och de metoder och modeller som
används i ett företags interna styrning och planering.
Du lär dig att använda olika företagsekonomiska
begrepp som beslutsunderlag med fokus på
kundnytta och lönsamhet. Vi går också igenom hur
man läser ekonomiska rapporter och hur man leder
processen med att utveckla lönsamhet på hotellet.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-09-26
/hotel-supervisor/

2022-11-04

2022-09-15

Affärskommunikation

Under den här kursen lär du dig att kommunicera
med affärsengelska inom branschterminologi,
muntligt och skriftligt. Du får också insikt hur man
hanterar internationella relationer och marknader
samt lär dig att översätta paketerade arrangemang
till engelska versioner.

Falun

Distans

10

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-11-07
/hotel-supervisor/

2022-12-02

2022-11-01

Hotel Supervisor

Strategiskt
hållbarhetsarbete

Kursen ger dig insikt i olika system för att mäta och Hotel Supervisor
utvärdera en verksamhets prestation och påverkan
genom certifieringar samt standardiserings- och
rapporteringsverktyg för miljömässig, ekonomisk
och social hållbarhet. Du lär dig att identifiera,
analysera och hantera den påverkan som turismen
och en rörelse har på sina intressenter. Vi går
igenom hur du med strategiska val ska kunna
hantera konsekvenser på ett konstruktivt sätt och i
linje med de tillgängliga teorierna och
analysmodellerna samt införa relevanta åtgärder och
praktiskt hållbarhetsarbete.

Falun

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2022-12-05
/hotel-supervisor/

2023-01-13

2022-12-01

Arbetsrätt &
Schemaläggning

Under den här kursen får du lära dig om arbetsmiljö, Hotel Supervisor
säkerhet och schemaläggning. Du får insikt i ledarens
roll och ansvar samt de lagar och bestämmelser som
styr verksamheter inom hotellområdet. Du får en
medvetenhet kring verksamhetens ansvar för att
följa styrdokumenten för arbetsmiljö och arbetsrätt.

Falun

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

https://ya.se/yrkeshogskola 2023-01-16
/hotel-supervisor/

2023-02-24

2023-01-12

Service- och
travelmanagement

Under kursen går vi igenom Travel Management och TRAC Turism- och
upphandling av resetjänster samt
Resekonsult
resepolicydokument i samband med resebokning.
Du lär dig också om kundnöjdhet och
servicegarantier. Du får kunskap om
inköpsprocessen, företags reseupphandling och
resebyråns roll i denna process. Kursen berör också
kundnöjdhetsundersökning (NKI) och olika former av
servicegarantier (SLA).

Helsingborg

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

Utbilda dig till TRAC
diplomerad resekonsult YrkesAkademin (ya.se)

2022-04-11

2022-04-29

2022-04-10

Reseproduktion och
paketering

Under kursen lär du dig hur man paketerar resor från TRAC Turism- och
idé till färdig produkt utifrån kundens önskemål. Du Resekonsult
får kunskap att kunna arbeta med reseproduktion
och skräddarsydda arrangemang utifrån branschens
vedertagna projektmetodik.

Helsingborg

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

Utbilda dig till TRAC
diplomerad resekonsult YrkesAkademin (ya.se)

2022-05-02

2022-06-03

2022-05-02

Stockholm

Bunden

25

Frans Scharatus
Handelsinstitut

https://schartau.stockholm/ 2022-04-25
utbildningar_och_kurser/ho
tell-restaurang-ochturism/hotel-management/

2022-06-03

2022-04-21

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-05-16

2022-06-10

2022-05-06

Revenue Management & e- I kursen ingår att metodiskt kunna tillämpa
commerce
prisoptimering utifrån händelser i omvärlden.
Prognoser görs, strategier tillämpas och utfallet
värderas i specifik programvara. Företagens
distribution via olika försäljningsled diskuteras och
kostnader beräknas i relation till intäkter. Analys av
ett företags distribution, sälj- och
marknadsföringsarbete ingår.
Affärsekonomi

Hotel Management

Kursen ger grundläggande förståelse för
Affärsutvecklare
affärsekonomi och för de metoder och modeller som besöksnäring
används i ett företags interna styrning och planering.

Produktutveckling och
paketering

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna
utveckla tjänster och produkter inom ramen för en
verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot
givna marknadssegment, nationellt eller
internationellt.

Affärsutvecklare
besöksnäring

Falun

Distans

25

YrkesAkademin YH AB

2022-08-22

2022-09-23

2022-08-12

Hållbar utveckling

Kursens syfte är att med utgångspunkt i hållbar
Affärsutvecklare
utveckling ska den studerande kunna åstadkomma besöksnäring
eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter
och destinationer samt engagera andra i
hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-09-26

2022-10-21

2022-09-16

Revenue Management

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna
utveckla tjänster och produkter inom ramen för en
verksamhet eller i nätverk och paketera dessa mot
givna marknadssegment, nationellt eller
internationellt.

Affärsutvecklare
besöksnäring

Falun

Distans

15

YrkesAkademin YH AB

2022-10-24

2022-11-11

2022-10-14

Affärsjuridik

Kursen ger kunskaper om lagar som reglerar
Affärsutvecklare
besöksnäringen samt marknadsföring och försäljning besöksnäring
av tjänster.

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-11-14

2022-12-09

2022-11-04

Business English & Cross
Cultural Communication

Kursen utvecklar förmågan att kommunicera med
engelsk terminologi från besöksnäringen samt ger
den studerade kunskap och färdigheter i att möta
aktörer på en internationell marknad.

Affärsutvecklare
besöksnäring

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2022-12-12

2023-01-20

2022-12-02

Affärsutveckling

Kursen ger kunskap och färdighet att utveckla och
genomföra hållbara koncept, lönsamma för
företaget/destinationen; detta baserat på
analysmaterial och tillgänglighet i verksamheten.

Affärsutvecklare
besöksnäring

Falun

Distans

20

YrkesAkademin YH AB

2023-01-23

2023-02-17

2023-01-13

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

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

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

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
Medicinsk
undersökning och diagnostik av problem från
massageterapeut
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

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

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

Integrationspedagog

Återhämtning och
bemötande

Kursens syfte är att den studerande ska förstå hur
Specialistutbildad
olika faktorer påverkar återhämtning från psykisk
undersköterska inom
ohälsa och inte minst hur bemötande kan stimulera psykisk ohälsa
denna process. Vidare att den studerande får
verktyg att skapa delaktighet för individen i
planering och genomförande av insatser. Innehåll:
Återhämtning för personer med psykisk ohälsa och
hur stödja denna process, brukarinflytande,
empowerment, stigma och självstigma vid psykisk
ohälsa, personcentrerat förhållningssätt,
evidensbaserad praktik, reflektera kring egna
reaktioner i relation till psykisk ohälsa, bemöta och
kommunicera på ett sätt som befrämjar
brukarinflytande och delaktighet

Sollentuna

Distans

30

Consensum YH

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.

Medicinsk
massageterapeut

Linköping

Bunden

25

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

Programdesign och
avancerad personlig
träning

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

Linköping

Bunden

30

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

2022-01-31

2022-04-24

2022-01-24

Consensum Yrkeshögskola – För dig som redan jobbar inom vård och omsorg (consensum-yh.s
2022-10-10
2023-03-10
2022-03 25

Bergqvist utbildningar
2022-05-09

Bergqvist utbildningar

2023-03-10

2022-03-20

Samtalsmetodik och
stresshantering

Kursens syfte är att ge den studerande kompetensen Medicinsk
att på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta massageterapeut
med hälsovägledning. Detta ska kunna ske på såväl
individ-, grupp- som organisationsnivå. Kursen syftar
också till att ge den studerande djupgående
kunskaper i utvecklande och motiverande
samtalsmetoder. Vidare ger kursen den studerande
förståelse för hur stress uppkommer och kunskaper
om hur man arbetar med att förebygga och hantera
stress hos kund.

Linköping

Bunden

25

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

2022-10-10

2023-02-24

2022 03 20

Testmetodik

Kursens syfte är att ge den studerande
Medicinsk
specialiserade kunskaper i testmetodik för att
massageterapeut
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.

Linköping

Bunden

25

Bergqvist Massage &
Friskvårdsutbildningar

2022-05-09

2023-03-10

2022-03-20

Kvalitet och utveckling
inom demensområdet

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att kunna
arbeta med kvalitet och utveckling, för att kunna ta
del av det aktuella forskningsläget, om
kvalitetsbegrepp och metoder för
kvalitetsutveckling.

Demensspecialiserad
undersköterska

Skövde

Distans

20

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2022-08-29

2022-12-16

2022-05-08

Miljöns betydelse för
personer med
demenssjukdom

Kursen ger kunskaper om miljön och hemmets
Demensspecialiserad
betydelse för ett värdigt liv och välbefinnande för
undersköterska
personen med demenssjukdom, välfärdsteknologins
användbarhet och färdigheter i att arbeta utifrån ett
kritiskt förhållningssätt.

Skövde

Distans

40

Skövde kommun, Skövde
yrkeshögskola

2022-08-29

2022-06-02

2022-05-08

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Bergqvist utbildningar

Bergqvist utbildningar

Utbildningsområde: Journalistik och information
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Juridik
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Kultur, media och design
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Miljövård och miljöskydd
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Pedagogik och undervisning
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Säkerhetstjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Utbildningsområde: Teknik, tillverkning, drift och underhåll
Kurs

Kursbeskrivning

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
Projektledare bredband
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

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.

Tibro

Tibro

15

Tibro Hantverksakademi

Förgyllare

https://www.yrkeshogskola
n.se

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

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

Distans

50

Nova Utbildning, FoU &
Affärsutveckling

2022-10-31

2023-01-08

2022-10-07

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.

Göteborg

Distans

20

Göteborgs Tekniska College
AB

2022-07-04

2022-09-23

2022-06-19

Digitaliseringsledare smart industri

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

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.Kursen
omfattar: - utveckling och optimering av IT-system digitalisering i produktion - digitala
kommunikationssätt, robotar, programmering och
signalteknik - användningsområden inom den
industriella produktionen av Realtidsdata och IOT,
Internet of things - nätverkstopologier, OSImodellen, standarder och protokoll som utgör
grunden i industriella IT-lösningar - big data för
produktionsenheter och underhåll.

Örnsköldsvik

Distans

30

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

Produktionsstyrning

Örnsköldsvik

Distans

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

2022-09-26

2022-10-21

2022-09-11

Yrkesakademin YH AB

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

2022-07-08

2022-05-15

45

Yrkesakademin YH AB

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

2022-05-27

2022-03-13

45

Yrkesakademin YH AB

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

2022-10-07

2022-07-15

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

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

Underhållstekniker

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)

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

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

Mätteknik

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

Produktionstekniker

Linköping

Distans

20

TUC Sweden AB Yrkeshögskola

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

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

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.

2022-05-09

2022-06-17

Löpande
antagning, 202203-20

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

Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
2022-09-12
2022-10-07
Löpande
antagning, 202207-24
Produktionstekniker - Yrkeshögskola utbildning - TUC (tucsweden.se)
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)
2022-03-07
2022-03-25
2022-03-01

Drifttekniker, kraft- och värmeproduktion, Karlstad - Folkuniversitetet

Automationsteknik och
digitalisering

Kursens syfte är att den studerande ska få kunskap Operativ
om hur elektro- och datateknik samt mekatronik
produktionstekniker
används i industriella processer. Att få en förståelse
för, samt dess betydelse för en effektiv
polymerproduktion såsom pneumatik, hydraulik,
automatisering, digitalisering, vision och robotteknik.
Kursen ger också kunskaper om säkerhetsaspekter
vid automatiserad produktion.

Lidköping

Bunden

50

Campus Västra Skaraborg

2022-03-14

2022-05-20

2022-03-11

Engelska som fackspråk

Syftet med kursen är att ge den studerande
kunskaper inom fackuttryck och
affärskommunikation på engelska, med fokus på
energiteknik.

Energiingenjör

Sorsele,
Dorotea,
Arjeplog,
Villhelmina,
Arvidsjaur,
Sollefteå,
Västervik

Bunden

15

Företagsekonomiska
Institutet 1888 AB

2022-08-29

2022-09-09

2022-08-28

Energidistribution

Syftet med kursen är att ge den studerande
kunskaper inom eldistributionssystemets
uppbyggnad och utformning, kraftöverföring,
ledningsdragning och ledningstyper,
elnätsdimensionering, kraftledningar, ställverk och
transformatorstationer.

Energiingenjör

Sorsele,
Dorotea,
Arjeplog,
Villhelmina,
Arvidsjaur,
Sollefteå,
Västervik

Bunden

30

Företagsekonomiska
Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/
2022-09-12
2022-10-21

2022-09-11

Ekonomi och
investeringsbedömning

Syftet med kursen är att ge den studerande
Energiingenjör
kunskaper inom elkraftekonomi ur ett
samhällsperspektiv, distributions- och
förbrukningsberäkningar, kalkylering och
investeringsbedömningar, lönsamhetsbedömningar,
samt relaterade kunskaper om marknadspriser,
räntor, inflation, etc.

Sorsele,
Dorotea,
Arjeplog,
Villhelmina,
Arvidsjaur,
Sollefteå,
Västervik

Bunden

20

Företagsekonomiska
Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/
2022-10-24
2022-11-03

2022-10-23

Energieffektiviseringstekni Syftet med kursen är att ge den studerande
Energiingenjör
k
kunskaper inom energieffektiviseringsområden och
olika energieffektiviseringstekniker och lösningar för
värme-, kyl- och elproduktion, med fokus på
alternativa energislag och metoder för miljövänlig
energiproduktion och konsumtion som användandet
av solceller, solpaneler, bränsleceller, värmepumpar,
bioenergi och vindkraft.

Sorsele,
Dorotea,
Arjeplog,
Villhelmina,
Arvidsjaur,
Sollefteå,
Västervik

Bunden

20

Företagsekonomiska
Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/
2022-11-21
2022-12-16

2022-11-20

Projektledning och
projektmetodik

Sorsele,
Dorotea,
Arjeplog,
Villhelmina,
Arvidsjaur,
Sollefteå,
Västervik

Bunden

20

Företagsekonomiska
Institutet 1888 AB

https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/
2023-01-09
2023-02-03

2023-01-08

Syftet med kursen är att ge den studerande
Energiingenjör
kunskaper inom projektstyrning,
projektkommunikation och
kvalitetssäkringsmodeller specifikt för nybyggnads-,
ombyggnads- och underhållsarbeten, samt
kunskaper om uppdragsledning, projektledning och
ett projekts olika faser.

https://www.fei.se/utbildning/energiingenjor-400-yhp/

Materiallära

Kursen innefattar materialbeteckningssystem och
indelning i olika material grupper, materials
sammansättning och egenskaper för olika typer av
bearbetning, hårdhetsbegrepp samt
hårdhetsmätning med varianter och benämningar,
olika leveranstillstånd samt värmebehandling,
materialval baserat på kostnad och
användningsområde.

CNC-tekniker-Blått
certifikat

Umeå

Distans

15

Umeå kommunDragonskolan

2022-03-14

2022-06-03

2022-03-11

Automationsteknik

Kursen innefattar automatiska system och hur de
fungerar, styrsystemets beståndsdelar och
övergripande funktionalitet, det automatiserade
produktionsflödet och dess processer samt
standarder, säkerhet och grundläggande begrepp.

CNC-tekniker-Blått
certifikat

Umeå

Distans

10

Umeå kommunDragonskolan

2022-08-15

2022-09-16

220812

CAD/ CAM och ISOprogrammering

Kursen innefattar programkoder och
CNC-tekniker-Blått
programuppbyggnad, praktisk programmering, 3D- certifikat
modellering och generering av programkod i
CAD/CAM-system, optimering och felsökning i CNCprogram samt helhetsförståelse för hur program,
maskiner, verktyg, material och uppspänning
samverkar i beredningsprocessen

Umeå

Distans

30

Umeå kommunDragonskolan

2022-06-06

2022-11-11

2022-06-03

Beredning

Kursen innefattar arbetsprocesser samt
kvalitetskriterier och kundkrav,
produktionsprocessen ur ett tekniskt och
ekonomiskt perspektiv, produktionsritningens
utformning och uppbyggnad samt standarder,
verktygsval och uppspänning utifrån ritningskrav,
skärtekniska processer och optimering av skärdata,
skapa och optimera samt felsöka program,
kontrollmetoder för kvalitetsmätning samt
kvalitetsbristers orsak och verkan, kvalitetssystem
(LEAN, 5S mm), löpande dokumentation samt
återkoppling och rapportering.

CNC-tekniker-Blått
certifikat

Umeå

Distans

30

Umeå kommunDragonskolan

2022-09-19

2023-03-10

2022-09-16

LIA 2

Kursen innefattar alla för yrkesrollen aktuella
CNC-tekniker-Blått
områden, men med särskilt fokus på arbetsområdet certifikat
beredning, med CAD/CAM programmering,
specialiserad CNC-teknik, fördjupad
materialkunskap, mätteknik och förståelse för
toleranser samt kvalitetsarbete med LEAN, 5S mm i
fokus

Umeå

Distans

50

Umeå kommunDragonskolan

2022-11-14

2023-02-10

2022-11-01

Teknisk engelska

Kursen innefattar engelska begrepp och facktermer, CNC-tekniker-Blått
namn på material, verktyg och maskindelar samt
certifikat
läsförståelse och kommunikationsförmåga.

Umeå

Distans

5

Umeå kommunDragonskolan

2023-02-13

2023-03-10

2023-02-10

Arbetsmiljö och säkerhet

Kursen innefattar risker vid arbete med
CNC-tekniker-Blått
automatiserade system samt förebyggande
certifikat
säkerhetsarbete inklusive olika säkerhetssystem,
arbetsrättsliga lagar och förordningar,
miljölagstiftning och miljöpåverkan, CE-märkning,
brand- och elsäkerhet, riskanalyser och systematiskt
arbetsmiljöarbete samt överblick över angränsande
yrkesroller och arbetsområden

Umeå

Distans

10

Umeå kommunDragonskolan

2022-06-06

2022-07-01

2022-06-03

Elmaskiner - drivsystem

Kursen syftar till att den studerande ska få
Elprojektör
kunskaper om uppbyggnad och funktion hos en- och
trefastransformatorer och de vanligast
förekommande roterande elmaskinerna, med
tyngdpunkten på trefas asynkronmaskiner samt
deras användning. Dessutom ska kursen ge
kunskaper om kraftelektronik och dess tillämpning i
olika typer av drivsystem. Kursen ska också ge
översiktliga kunskaper om gällande standarder inom
elmaskinområdet.

Jönköping

Bunden

12

Tekniska Högskolan i
Jönköping AB

2022-03-14

2022-03-29

2022-03-14

Elprojektör - Studera - Jönköping University (ju.se)

Utbildningsområde: Transporttjänster
Kurs

Kursbeskrivning

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Ingår i utbildningen

Studieort

Studieform

YH-poäng

Utbildningsanordnare

Länk till utbildningen

Startdatum

Slutdatum

Sista
ansökningsdatum

Utbildningsområde: Övrigt
Kurs

Just nu finns inga enstaka
kurser inom detta
utbildningsområde

Kursbeskrivning

