Yrkeshögskoleutbildning Byggnadsingenjör-produktionsledare
400 YH-poäng

Antagningsfakta:
Behörighet:
Du är behörig om du:
1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar
kraven i 1
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
behörig till motsvarande utbildning, eller
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har
förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Särskilda antagningskrav:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande
kunskaper:
-

Bygg och anläggning 1
Bygg och anläggning 2

Dessutom krävs minst två års yrkeserfarenhet (minst halvtid)
från byggbranschen, eller närliggande bransch. (Tjänstegrad
multiplicerad med tjänstgöringstiden ska motsvara två år minst
50 %).
Reell kompetens prövas så att vi inte utesluter någon.
Studietakt: Heltid
Studieort: Kalmar
Antal platser: 25
Utbildningsstart: 3 oktober 2022
Sista ansökningsdagen: 31 maj 2022
(vi tar emot sena ansökningar)
Om antal sökande överstiger antal platser,
görs urval bland samtliga behöriga sökande.

Kurser i utbildningen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Byggteknik och hållbart byggande
30 YH-poäng
Konstruktionsteknik och matematik
25 YH-poäng
Byggprocessen
20 YH-poäng
Ledarskap och kommunikation
25 YH-poäng
LIA 1
30 YH-poäng
Eget projekt - husbygge
60 YH-poäng
Byggarbetsplatsens organisation och
logistik
20 YH-poäng
Produktionsekonomi
25 YH-poäng
LIA 2
40 YH-poäng
Entreprenadjuridik och
bygglagstiftning
20 YH-poäng
Betong klass II- Platsgjutning
10 YH-poäng
Miljö- och kvalitetsarbete samt
arbetsmiljö
15 YH-poäng
Fuktsäkerhet
15 YH-poäng
LIA 3
55 YH-poäng
Examensarbete
10 YH-poäng
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Yrkeshögskoleutbildning Byggnadsingenjör-produktionsledare
400 YH-poäng
Byggnadsingenjör-produktionsledare
Byggbranschen har behov av ledare på olika nivåer. Denna utbildning förbereder
de studerande till att axla rollen som ledare på en byggarbetsplats genom
bredden på utbildningen och att de studerande får stora möjligheter till kontakt
med konsulter inom branschen som gärna delar med sig av sin erfarenhet och
kompetens. Yrkesroller: Byggnadsingenjör, Byggproduktionsledare, Arbetsledare,
Byggkontrollant, Kalkylator, Bygglovshandläggare, Byggarbetsmiljösamordnare,
CAD-projektör, Byggnadsinspektör m.m.
”Jag tycker att det är viktigt att skapa underlag för behovet av
Produktionsledare i framtiden, då det redan idag är en brist. Det är
viktigt med kompetenta resurser och vi har ständigt behov av att
rekrytera bra medarbetare samt utöka mångfalden i branschen”
Thomas Leijon, Skanska Sverige AB, Kalmar.

Antagningsprocessen
Ansökan görs via hemsidan www.iuc-kalmar.se under fliken Yrkeshögskolan. Där står vidare instruktioner hur du ansöker.
När ansökan har skickats till oss, granska vi den och när den är komplett kommer sedan ledningsgruppen att ta det slutliga
beslutet om antagning eller ej. Detta beslut delges den sökande skriftligt.

Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka specifika kompetensbehov på arbetsmarknaden.
Utbildningsutbudet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. Utbildningarna är lite kortare än tradition ell
högskola, ofta ett till två år långa. De håller högt tempo och man utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar
varvar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Alla utbildningarna styrs av en
ledningsgrupp där majoriteten är företrädare från arbetslivet. Utbildningen granskas av myndigheten för yrkeshögskolan,
www.myh.se. Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

IUC Kalmar län
IUC Kalmar län består av fyra olika verksamhetsområden; Företagsutveckling, Sustainable, Projekt och Yrkeshögskola. IUC
Kalmar län har många års erfarenhet av att bedriva yrkeshögskoleutbildningar. För att läsa mer om våra
verksamhetsområden, besök gärna vår hemsida, www.iuc-kalmar.se

Examens och examenskrav
För att en studerande ska kunna begära ut ett Examensbevis måste hen ha lägst betyg Godkänt på samtliga kurser som
ingår i utbildningen. Denna utbildning ger en yrkeshögskoleexamen. Det är en nationellt godkänd och kvalitetssäkrad
examen som är välkänd på många företag.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen på denna utbildning består av representanter från olika typer av företag och organisationer. De följer
utbildningen från start till examen och medverkar aktivt i kvalitetssäkringen av utbildningen . Ledningsgruppen träffas ca 2
gånger/termin och i ledningsgruppen ingår även studeranderepresentanter och utbildningsledaren.

Utbildningen upplägg
Utbildningen består av föreläsningar på plats i utbildningssal 2-3 dagar i veckan, resterande tid är till för
grupp/projektarbete och självstudier.
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