Tekniska Högskolan i Jönköping OCH YRKESHÖGSKOLAN BÄCKADAL
ERBJUDER ETTÅRIG YH-UTBILDNING

Elprojektör/Elkonstruktör
200 YH-poäng
Vidareutveckla och fördjupa dina
kunskaper inom elprojektering och
elkonstruktion. Du kommer att arbeta med
praktisk elprojektering och elkonstruktion.
Under utbildningen arbetar du med skarpa
projekt och LIA (lärande i arbete) ute på
företag.
Under utbildningen får du branschkunskap i
kombination med fördjupad kunskap om Ellagstiftningen, Dokumenthantering, Entreprenadjuridik samt projektledning.
Utbildningen leder till att du till exempel kan
arbeta som elprojektör, elkonstruktör,
eltekniker, CAD-ritare inom elteknik,
teknikkonsult, yrkeslärare och arbets-/
serviceledare inom el.
Förkunskapskrav är slutbetyg från El och
energiprogrammet eller motsvarande praktiska
kunskaper från arbetslivet. Om du inte
uppfyller behörighetskraven enligt ovan görs
en individuell prövning av dina meriter.

Utbildningen är kostnadsfri och ﬁnansieras
med statliga medel.
Studietiden är förlagd till 40 veckor. Start
augusti och avslut juni. Upplägg: en till två
dagar/vecka sker utbildningen i skolsal. Två
dagar är förlagda på ett praktikföretag/LIA
(lärande i arbete) och en till två dagar är
självstudier.
KONTAKT
Anders Rickman, Utbildningsledare
076-815 38 00
anders.rickman@jonkoping.se
www.backadal.se/yh
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Omfattning poäng: 200 YH-poäng

LIA 1 .......................................... 25 Yh-poäng
LIA 2 ............................................ 25 Yh-poäng
Dokumenthantering samt
Miljö och Kvalitetsteknik .............. 30 Yh-poäng
Ellagstiftning samt Elsäkerhet
och Elregler vid installation ............ 45 Yh-poäng

Examen: Yrkeshögskoleexamen
Antal platser: 15 st
Studieform: Bunden

Elprojektering och Elkonstruktion ... 45 Yhpoäng

Studietakt: Heltid

Entreprenadjuridik och

Förkunskapskrav: Slutbetyg från El och energiprogrammet programmet eller motsvarande
praktiska kunskaper från arbetslivet.

Projektledning ................................. 30 Yh-poäng

Summa 200 Yh-poäng

Utbildningstid: Augusti till juni.
Tillgänglighet: Studerande med diagnos eller
behov som är konstaterade sedan tidigare ges
individuellt anpassat stöd.
Undervisningsspråk: Svenska
Sista ansökningsdag:
Sista ansökningsdag är den 15 april.
Länk till ansökningsformluär ﬁnns
på www.backadal.se/yh

Vilka är vi?
Yrkeshögskolan Bäckadal bedriver
yrkeshögskoleutbildningar med Tekniska
Högskolan i Jönköping som
huvudman.

