3D-TEKNIK
HÖGSKOLEUTBILDNING
2 ÅR
120 HP

3D-teknik för effektiv produktutveckling
3D-CAD
Hållfasthet och mekanik
Produktionsberedning i 3D CAM
Kommunikation och presentationsteknik
Entreprenörskap, marknadsföring och ekonomi
Företagsförlagda kurser

Fotograf: Foad Baghlanian

SOM 3D-TEKNIKER

använder du den senaste 3D-tekniken
för utveckling av nya produkter. Genom att utnyttja datorsimuleringar kan du korta utvecklingstider, göra snabbare beräkningar
och därmed effektivisera processen från idé till färdig produkt.
Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som konstruktör,
produktutvecklare eller med CAD-support. Din yrkesroll kan
innehålla uppgifter som konstruktionsberäkningar, materialval,
design, 3D-modellering eller CAD-support.
I utbildningen varvas teori med praktik genom NäringslivsFörlagda Kurser, NFK och du får arbeta med skarpa projekt hos
våra partnerföretag. Detta ger praktisk erfarenhet och kontakter
i branschen redan före examen.

Tekniska Högskolan i Jönköping som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med några av norra Europas ledande
teknikföretag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot
företagens kunskapsbehov. Studierna genomförs på
Campus Värnamo.
Under utbildningen lär du dig att skapa en optimal process
från idé till färdig produkt med hjälp av världsledande program
inom produktutveckling och produktion. Du använder modern
datorutrustning, de senaste programvarorna och utför tekniska
beräkningar både med och utan datorstöd. Du erbjuds också
att genomföra ett test som är framtaget av branschen (CSWA)
för att bli internationellt certifierad i 3D CAD.

KURSER
inom 3D-teknik
ÅR 1

ÅR 2

Kommunikation och presentationsteknik

6 hp

Tillämpat projekt inom lätta konstruktioner

6 hp

Matematik för tekniska beräkningar

9 hp

Ekonomi, entreprenörskap och marknadsföring

6 hp

Ritteknik och solidmodellering 1

6 hp

Produktionsberedning i 3D CAM

6 hp

Grundläggande mekanik

9 hp

Dokumenthantering och teknisk dokumentation

6 hp

Ritteknik och solidmodellering 2

9 hp

Näringslivsförlagd kurs 1

6 hp

Grundläggande hållfasthetslära

6 hp

Intelligenta konstruktionssystem

6 hp

Tillverkningsmetoder och konstruktionsmaterial

9 hp

Examensarbete

9 hp

Datorstödd hållfasthetslära och mekanik

6 hp

Näringslivsförlagd kurs 2

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Grundläggande behörighet, samt
Matematik B och Engelska A.
Eller Matematik 2a/2b/2c och Engelska 5.
Anmälan öppnar i mars 2015 via www.antagning.se
UTBILDNINGSSTART OCH ORT
Augusti 2015 i Värnamo
UTBILDNINGSTAKT OCH FORM
Utbildningen är på helfart.
Campusförlagd samt Näringslivsförlagda kurser i år 2.

15 hp

EXAMEN
Högskoleexamen, inriktning 3D-teknik.
KONTAKTPERSON
Campus Värnamo
Utbildningsledare
Irene Hallman
0370-37 80 24
irene.b.hallman@varnamo.se
Tekniska Högskolan i Jönköping
Examinator
Jonas Bjarnehäll
036-10 16 28
jonas.bjarnehall@jth.hj.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. Dessutom är utbildningarna framtagna på
efterfrågan av näringslivet. Det innebär att våra studenter blir
väl mottagna på arbetsmarknaden.

På Campus Värnamo försvinner ingen i mängden. Det är nära
mellan studenter och personal. Vi satsar dessutom extra på den
individuella utvecklingen genom en studentcoach. Våra lokaler
i Gummifabriken – den kreativa mötesplatsen – ligger ett
stenkast från centrum. Detta i kombination med bra kommunikationer och gott om studentbostäder, ger förutsättningar för
ett bekvämt studentliv.

Campus Värnamo
Jönköpingsvägen 15
331 83 Värnamo

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

