ANLÄGGNINGSPROJEKTÖR
MED BIM-KOMPETENS
Vill du utbilda dig för jobb?
YH är den ideala utbildningsformen för dig som siktar
på ett yrke och framtida jobb. Den passar både för
dig som ska ut i arbetslivet och för dig som kanske
redan har ett jobb eller en utbildning men vill göra
något nytt.

KURSER		

YHP

Anläggningsteknik

25

BIM A

25

BIM B

40

BIM C 			

25

-Visualisering och simulering
BIM Teori			

20

BIM/			
Projekt & projektledning

20

Examensarbete

30

Kommunikation

20

Landskapsarkitektur 		

25

och stadsplanering

Vill du arbeta med ny och innovativ teknik inom
anläggningsbranschen?
BIM står för Building Information Modelling. Det används för att skapa och använda digitala modeller i
bygg- eller anläggningsprojekt. BIM ersätter i allt större
grad traditionella ritningar och handlingar och visas
som en digital representation av en byggnad eller anläggning. Det råder stor efterfrågan på anläggningsprojektörer med kunskaper i CAD/BIM.
Det finns idag ett stort behov av denna nya kompetens
som innebär att kunna tolka, samordna och använda
informationen i de digitala modellerna. Byggbranschen utökar hela tiden sitt användande av BIM. Den
nya tekniken i BIM är en revolution som har förändrat
byggindustrin de senaste åren och fortsätter att driva
branschens utveckling i snabb takt.

LIA 1

60

LIA 2

60

Mark & 			

25

Betongkonstruktioner
Tillämpad Matematik

15

Väg- och järnvägsplanering

25

YRKESROLLER
ANLÄGGNINGSPROJEKÖR
DATASAMORDNARE BIM
PROJEKTLEDARE
BIM-SAMORDNARE

Behörighet krävs för att överhuvudtaget kunna antas till utbildningen.
Om det är många behöriga som söker (fler än antalet platser), måste
ett Urval göras. Här presenteras reglerna för att bli behörig och på vilka
grunder vi gör urval.

Behörighet

För att vara Behörig till yrkeshögskolan krävs gymnasieexamen.
Du ska:
1.
2.
3.

Ha en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal
vuxenutbildning,
Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig 		
till motsvarande utbildning

(Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för äldre betyg, t ex. att
man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)
För utbildningen Anläggningsprojektör med BIM-kompetens krävs dessutom
betyg i följande kurser, eller motsvarande kunskaper:
•
Lägst betyg E/3/G i Matematik 2, 100 p
•
Lägst betyg E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
•
Lägst betyget E/3/G i Engelska 6, 100 p
Om du inte har ovanstående via examen och betyg, kan du ändå vara behörig.
Det gäller om du:
4.
genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på 		
grund av någon annan omständighet har förutsättningar att
tillgodogöra dig utbildningen.

Vill du bli bedömd utifrån s.k. Reell kompetens, ska du ange det i din
ansökan samt skicka med dokument, t.ex. arbetslivsintyg eller betyg
från annan utbildning, som beskriver på vilket sätt du kan ha skaffat
dig motsvarande kunskaper som gymnasieutbildning och vissa betyg
enligt ovan. Utöver detta har vi en möjlighet att ta in en mindre del (20%
regeln) som inte är behöriga enligt ovan, men som vi bedömer har
förutsättningar att klara utbildningen. Det är alltså viktigt att skicka med
dokument som gör att vi kan bedöma dig rätt.

Urval:

Urvalsgrunderna är Betyg och Särskilt prov.
Totalt kan man få 50 poäng.
Betyg - Maximal poäng är 10

Poäng ges för kurserna Engelska 6, Matematik 2 och Svenska 2 eller Svenska som
andraspråk 2:
•
Betyg E eller betyg Godkänd – 1 p
•
Betyg D – 1,5 p
•
Betyg C eller betyg Väl godkänd – 2 p
•
Betyg B – 2,5 p
•
Betyg A eller betyg Mycket väl godkänd – 3 p
•
Betyg A i samtliga tre kurser eller betyg MVG i samtliga tre kurser
– 1 extra poäng

Särskilt prov - Maximal poäng är 40

Lärande i arbetet
(LIA)
24 veckor, 2 perioder
LIA1

60 YHp

12 veckor

LIA2

60 YHp

12 veckor

Under din LIA får du ett gyllene tillfälle
att prova dina nyvunna kunskaper och
samtidigt få möjligheten att bredda ditt
nätverk. Många möter sin blivande
arbetsgivare under sin LIA.

Ansökan
Ansökan öppnar
Ansökan stänger

5 mars 2018
6 maj 2018

Frågor?

För att bedöma den studerandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
använder vi ett särskilt prov. Provet är skriftligt, görs i våra lokaler, och bedömer
kunskaper i:
•
Svenska (10 p) – Engelska (10 p) – Matematik (20 p)

Vi hjälper dig gärna så tveka inte att
ställa frågor till oss.

Besök gärna vår hemsida för mer information:
www.handelsakademin.se

Mail: 		
Tfn: 		
Adress:		
		

Välkommen med din ansökan!

yh@handelsakademin.se
031-704 67 00
Banehagsgatan 20
414 51 Göteborg

