225 YH-POÄNG – Malmö, distans

RELÄSKYDDSSPECIALIST

YRKESROLL
Foto: ABB

Som reläskyddsspecialist arbetar du med montering,
inställning och provning, i vissa fall arbetar du också
med programmering av reläskydd. Sverige står för
en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin
el- och kraftförsörjning till ett helt nytt elsystem, där
denna kompetens blir en av de viktigaste för att lyckas.

MEDSÖKANDE FÖRETAG TILL UTBILDNINGEN

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Malmö och läses på
distans. Antal fysiska träffar är sex. Utbildningen berättigar
till studiemedel. För mer information, vänd dig till CSN. Den
studerande står själv för t.ex. kurslitteratur, resor och boende.
180507

INFO

om utbildningen

Foto: ABB

KURSER
Reläskydd och IED������������������������������������������ 10 yhp
Elnätens uppbyggnad ������������������������������������ 15 yhp
Reläskydd och IED:ers mätmetoder
och Skyddsfunktioner���������������������������������������� 25 yhp
Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt������ 30 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under ett år och omfattar
225 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök vår hemsida ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET

Elnätens kontrollsystem ���������������������������������������� 20 yhp

Reläskyddsspecialist är en yrkesroll som har stora pensionsavgångar, samtidigt som ny teknik ställer ökade krav på
rätt kompetens. Därav har branschen markerat att det är en

Digital kommunikation������������������������������������ 20 yhp

akut brist av denna yrkesroll.

Arbetsmiljö och elsäkerhet��������������������������������� 10 yhp

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB

Provning och idrifttagning������������������������������ 20 yhp

En fjärdedel av utbildningstiden är du på en arbetsplats,
LIA, Lärande i arbete. Där får du praktisera det du lärt dig,
samtidigt som arbetsgivaren lär känna dig. Det ger dig
stora chanser för att den sista LIA-perioden kan leda till en
anställning.

Smarta elnät����������������������������������������������������� 10 yhp
Lärande i arbete����������������������������������������������� 50 yhp
Examensarbete������������������������������������������������� 15 yhp

ANSÖKAN OCH KURSSTART

Totalt

Information om ansökan och kursstart finns på vår hemsida:
ya.se/studera-pa-yrkeshogskola

225 yhp

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 0770-18 60 50 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-585 00. E-post: kundservice@ya.se

YA.SE

