300 YH-POÄNG – Västerås, Uppsala - distans

DRIFT- OCH
FASTIGHETSTEKNIKER

YRKESROLL
Som drift- och fastighetstekniker är du en
nyckelperson med ansvar för den dagliga
tillsynen av fastigheters tekniska system
i fråga om drift, underhåll och skötsel.

FÖRKUNSKAPER OCH URVAL

UTBILDNINGSORT OCH FINANSIERING

Information finns på vår hemsida:
ya.se/yrkeshogskola

Denna yrkeshögskoleutbildning läses på distans. Fysiska träffar
förekommer. 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
Branschanpassad ekonomi och juridik ������������ 15 yhp
Drift- och Underhåll���������������������������������������� 30 yhp
Elsystem�������������������������������������������������������� 20 yhp
Energieffektivisering och Hållbarhet ���������������� 25 yhp
Fastighetsautomation�������������������������������������� 20 yhp
Fastighetsteknik – Byggnad ���������������������������� 15 yhp
Fastighetsteknik - ute- och inomhusklimat �������� 25 yhp
Fastighetsägarens egenkontroller�������������������� 15 yhp
Kyla- och Värmepumpsteknik�������������������������� 15 yhp
Lärande i arbete 1- Yrkesroll och Fastighetsteknik��� 35 yhp
Lärande i arbete 2 - Energieffektivisering och
fastighetsteknik���������������������������������������������� 55 yhp
Examensarbete���������������������������������������������� 15 yhp
Totalt

300 yhp

UTBILDNINGENS OMFATTNING
Utbildningen är på helfart, pågår under tre terminer och
omfattar 300 yh-poäng. Efter avslutad utbildning får du en
yrkeshögskoleexamen. För mer information, besök ya.se.

MER OM UTBILDNINGEN OCH YRKET
Drift- och fastighetstekniker är ett fritt jobb under ansvar där du
jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter
att själv planera och styra ditt arbete. Du kommer bland annat
att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar

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.

ANSÖKAN OCH KURSSTART

och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el.

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

YA.SE

