400 YH-POÄNG – Skellefteå, distans

TRÄBYGGNADSPROJEKTÖR
HÅLLBART BYGGANDE

YRKESROLL
Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag. Som träbyggnadsprojektör kommer din framtida arbetsplats
att bli inom större eller mindre bygg- och
anläggningsföretag. Du kan även bli
en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning finns i Skellefteå 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.
190626

INFO

om utbildningen

KURSER
Digitala verktyg och teknisk kommunikation������ 10 yhp
Material- och hållfasthetslära�������������������������� 30 yhp
3D-CAD och ritteknik�������������������������������������� 25 yhp
Projektstyrning och entreprenadjuridik�������������� 30 yhp
Matematik���������������������������������������������������������� 30 yhp
Konstruktion för industriell träbyggnad ������������ 45 yhp
Ekonomistyrning och kalkylering����������������������� 25 yhp
Byggfysik, byggregler och hållbart byggande���� 35 yhp
Byggmekanik och träkonstruktion�������������������� 50 yhp
Lärande i arbete 1������������������������������������������ 50 yhp
Lärande i arbete 2������������������������������������������ 50 yhp
Examensarbete �������������������������������������������� 20 yhp
Totalt

400 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara
tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar under
utbildningens fyra terminer. För mer information, besök ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
I din yrkesroll gör du bland annat tekniska beräkningar,
bidrar med kunskap i val av byggmaterial och arbetar med
ritningar och CAD som stöd i konstruktionsarbetet.

LIA – DIN GENVÄG TILL ETT JOBB
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.

Du projekterar bl.a. byggen, planerar produktion, ansvarar
för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs etc.
I yrkesrollen kan även ekonomistyrning och kalkylering,
exempelvis vid projektering av byggen ingå.

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

INFORMATION

YRKESAKADEMIN FINNS I HELA LANDET

Kontakta oss gärna för ytterligare information:
Tel: 023-584 00 E-post: fragayh@ya.se

Huvudkontoret i Falun: Box 127, 791 23 Falun.
Tel: 023-584 00 E-post: kundservice@ya.se

ANSÖKAN OCH KURSSTART

YA.SE

