
BIM-SAMORDNARE

400 YHP | 2 år | Heltid | Distans med 4 fysiska träffar

YrkesAkademin utbildar BIM-samordnare, vilken är

en eftertraktad yrkesroll inom samhällsbyggnad.

BIM i dagens avancerade byggnader leder till det

moderna, hållbara samhället, med avancerade

funktioner i byggnaderna. För att detta ska vara

möjligt krävs samordnande roller, som ser till att

arkitekter, ingenjörer och entreprenörer kan arbeta

gemensamt med programvaror och system inom

modellering och byggnadsinformation.

Vi är medlemmar i BIM Alliance Sweden, och

studerande på denna utbildning kan delta på

webbinarier och fysiska event (ofta utan kostnad)

samt ta del av många andra fördelaktiga

medlemsförmåner. Läs mer om BIM Alliance

Sweden på bimalliance.se

Se mer information om ansökan och kursstart på utbildningssidan.

Utbildningens upplägg

Studierna är på heltid och den studerande behöver

vara tillgänglig under dagtid. Centralt för

kunskapsutvecklingen är erfarenhetsutbyte,

deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner

vilket faciliteras i digitala/nätbaserade, interaktiva

seminarier och varvas med totalt 4 fysiska träffar

under utbildningen. Utbildningen är CSN-

berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

LIA - Din genväg till jobb

En tredjedel 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.

Utbildningens ledningsgrupp består av:

http://www.bimalliance.se/
https://ya.se/yrkeshogskola/bim-samordnare/
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Se mer information om ansökan och kursstart på utbildningssidan.

Utbildningens ledningsgrupp består av:

Byggteknik                                                               

Konstruktionslära                                                   

CAD-program och 2D-projektering                  

BIM 1 Modellering                                                  

LIA - Lärande i arbete 1                                         

Entreprenadsjuridik                                               

Kommunikation och projektledning                

BIM 2 Installationer                                                

Kvalitet och samordning i projektering                   

3D-scanning, VR och AR                                       

LIA - Lärande i arbete 2                                        

Examensarbete
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Möjliga yrkesroller efter avslutad

utbildning:

BIM-samordnare

BIM-projektör

BIM-strateg

Kompetensmål efter avslutad

utbildning:

Förstå byggnadsteknik och dess olika

sammanhang 

Modellera arkitekt, konstruktions och

installationsritningar i BIM-verktyg 

Samordna, planera och leda byggprojekt 

Tillämpa lagar och regler som styr byggandet i

Sverige

https://ya.se/yrkeshogskola/bim-samordnare/

