PRODUKTIONSUTVECKLING
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
1 ÅR
200 YH-POÄNG

• Ledarskap och projektledning
• Kvalitet och hållbar produktion
• Produktionssystem och produktionseffektivisering
• Produktionsutveckling för att skapa effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt
• Datorstyrd produktion och automation

MED KUNSKAPER från utbildningen produktionsutveckling
kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och
koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk
verksamhet. Dessutom behärskar du berednings-, planeringsoch kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och tillverkning. Under utbildningen arbetar du med skarpa projekt och
LIA (lärande i arbete), vilket ger praktisk anknytning.
Tekniska högskolan i Jönköping, som är utbildningsanordnare,
har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av
norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot
företagens kunskapsbehov.

Undervisningen följer faser, flöden och processer i företagets
utvecklingsarbete både teoretiskt och praktiskt. Du tränas
under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din
förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa
förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt
genom utbildningen.
Utbildningen bedrivs på heltid och ges på tre orter i länet Jönköping, Nässjö och Värnamo. De schemalagda studierna
motsvarar en heldag i veckan och två dagar i veckan förläggs på
arbetsplats i LIA.

WWW.CAMPUS.VARNAMO.SE

KURSER
inom Produktionsutveckling
ÅR 1
Kvalitet och hållbar produktion

25 Yh-poäng

LEAN

25 Yh-poäng

Ledarskap och projektledning

25 Yh-poäng

LIA (lärande i arbete) 1

25 Yh-poäng

LIA (lärande i arbete) 2

25 Yh-poäng

Produktionsekonomi

25 Yh-poäng

Produktionsutveckling 1

25 Yh-poäng

(ritningsläsning, maskinkunskap, CNC-teknik, CAD, CAM och mätteknik)

Produktionsutveckling 2

25 Yh-poäng

(produktionssystem, produktionseffektivisering, automatisering,
produktionsstyrning, intern logistik och supply chain)
* 5 Yh-poäng motsvarar en veckas studier.

ANMÄLAN
Förkunskapskrav: Slutbetyg från industritekniska programmet
eller motsvarande kunskaper samt minst tre års arbetslivserfarenhet från industriproduktion eller likvärdig kompetens.
Anmälan görs på blankett via www.campus.varnamo.se från
februari 2014, under förutsättning att utbildningen blir beviljad
av Yrkeshögskolemyndigheten.

KONTAKTPERSON
Programansvarig
Lars-Uno Åkesson
0370-37 70 42
lars-uno.x.akesson@varnamo.se

Sista ansökningsdag är 15 april.

Utbildningsledare
Irene Hallman
0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se

EXAMEN
Yrkeshögskoleexamen Produktionsutveckling

Mer information om utbildningen hittar du via QR-koden på
framsidan eller www.campus.varnamo.se

CAMPUS VÄRNAMO – nära, professionellt, konkret
VI TROR PÅ EN KORT VÄG från utbildning till jobb. Därför är våra
högskole- och yrkeshögskoleutbildningar ofta 2 år. Vi varvar
teori med praktik och har företagsförlagda kurser på våra 120
partnerföretag. Vi jobbar nära företagen och våra utbildningar
är framtagna på efterfrågan av näringslivet, vilket innebär att
våra studenter blir väl mottagna på arbetsmarknaden.

Våra nya lokaler i Gummifabriken - den kreativa
mötesplatsen ligger ett stenkast bort från centrum
och järnvägsstationen. Högkvalitativa utbildningar,
ett nära bemötande samt fräsch och lättillgänglig studiemiljö
- det är Campus Värnamo!

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

Telefon 0370 - 37 70 45
E-post info@campus.varnamo.se
www.campus.varnamo.se

