FASTIGHETSINGENJÖR
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
2 ÅR
400 Yh-p

Hållbart byggande och effektiv energianvändning
Byggnaden som klimatskal
Byggnadens installationer och drift
Entreprenadformer, entreprenadjuridik
Planering och kalkylering inom fastighetsförvaltning
Projektkoordinering och projektledning
Lärande i arbete ute på företag (LIA)

SOM FASTIGHETSINGENJÖR är du efterfrågad av bygg- och
fastighetsbranschen! Under utbildningen lär du dig att optimera energianvändningen i fastigheter, olika insatsers energioch miljöpåverkan samt projektledning i byggprocessen.
Du blir redo för yrkesroller som fastighetsingenjör, teknisk förvaltare, energisamordnare eller energirådgivare inom näringsliv,
offentlig sektor eller på konsultbasis.
De senaste åren har miljökraven och intresset för effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som ombyggnation
och fastighetsförvaltning.
Vi står inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs
på energieffektivisering för att minska miljöpåverkan, samtidigt
som kraven på funktion och brukarperspektiv skall bibehållas
eller allra helst förbättras.

Det finns därför ett stort behov av kompetenta fastighetsingenjörer som har helhetssyn och förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och
energiåtgången påverkas.
Tekniska Högskolan i Jönköping, som är utbildningens
huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer
och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot
marknadens kunskapsbehov.
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får du en direkt
närhet till näringslivet under hela utbildningen. Utbildningen
kan läsas på heltid eller kursvis som kompetensutveckling för
redan yrkesverksamma inom fastighets- och byggbranschen.

KURSER
inom Fastighetsingenjör
* 5 Yh-p motsvarar en vecka

ÅR 1

ÅR 2

Fastigheter i samhället

50 Yh-p

Energieffektivsering

25 Yh-p

Byggprocessen

25 Yh-p

Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi

25 Yh-p

Byggnad - klimatskal

25 Yh-p

LIA 1

50 Yh-p

Juridik, projektledning och beteendefrågor

25 Yh-p

Driftsoptimering

25 Yh-p

Energisystem - miljöpåverkan

25 Yh-p

Examensarbete

25 Yh-p

Installationer

25 Yh-p

LIA 2

50 Yh-p

Installationssamordning

25 Yh-p

BEHÖRIGHET OCH ANMÄLAN
Grundläggande behörighet samt
Matematik B och Projekt och företagande. Eller Matematik
2a/2b/2c och Entreprenörskap eller motsvarande kunskaper,
samt minst två års relevant yrkeserfarenhet.*

UTBILDNINGSSTART OCH ORT
Augusti 2015 i Värnamo.

* Om du inte uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs en
individuell bedömning av dina meriter, se vår hemsida för mer info.

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

Anmälan som öppnar i mars 2015 sker via Campus Värnamos
hemsida, under förutsättning att Yh-myndigheten
beviljar utbildningen i januari.
UTBILDNINGSTAKT OCH FORM
Utbildningen är på helfart.
Campusförlagd samt företagsförlagda LIA-kurser i år 2.

EXAMEN
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör.

Tekniska Högskolan i Jönköping
Examinator
Torbjörn Matsson
036-10 15 43
torbjorn.matsson@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

