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Avgiftsfri utbildning 
BETONGINGENJÖR
MATERIAL 
	Omfattning: 60 veckor 
	Lektioner två dagar i veckan 
	Grundläggande behörighet, Ma B 
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En utbildning för dig som bland annat vill initiera och leda projekt inom betongområdet.  
Utbildningen vänder sig till dig som har minst 6 månaders relevant arbetslivserfarenhet.  
Utbildningen genomförs av FEI i samarbete med CBI Betonginstitutet som ingår  
i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Betongingenjör – Material 300 YH-poäng

Kort om utbildningen
Betongingenjör – Material är en Yrkeshögskoleutbildning (YH)  
som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av
Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under ett 
och ett halvt år och får en Yrkeshögskoleexamen. 
 I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar 
per vecka. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt 
egna studier.
 Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbets-
tider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är  
personer med anknytning till yrkesområdet. Delkursen Teknisk 
Engelska ges på engelska (svenskspråkig lärare).

Kunskapsmål
Efter avslutad utbildning ska den studerande bland annat ha  
kompetenser för att:
 Initiera och leda projekt inom betongområdet
 rekommendera optimala val av material och utförandeteknik

Kurser
Utbildningen består av ett antal kurser enligt nedan. En veckas  
studier motsvarar 5 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen omfattar 
totalt 300 yrkeshögskolepoäng inklusive LIA-period.

Kurs  YH-poäng
 Betongskador 15
 Betongteknik & cementkemi 30
 Byggmateriallära och byggteknik 25
 Hållbart byggande 15
 Projektledning, kontrollansvar och ritningsläsning 20
 Reparationsmaterial 15
 Reparationsteknik 15
 Statik och hållfasthetslära 10
 Teknisk engelska 10
 Upphandling, arbetsmiljö samt bygg- och fastighetsjuridik 20 
 LIA 95
 Examensarbete 30 

LIA 
Utbildningen består till 19 veckor av praktik, Lärande i arbete (LIA).  
LIA är en viktig framgångsfaktor för utbildningen. Den ger dig  
tillfälle att arbeta praktiskt inom yrkesområdet och därigenom  
möjligheter att tillämpa nyvunna kunskaper i ett skarpt läge.  
Du söker själv din LIA med stöd från skolan.  
Exempel på företag som är intresserade av att ta emot  
studenter från denna utbildning:
 Betongindustri
 Dab Group
 NCC Construction Sverige
 Skanska Sverige 
 Stockholms Stad, avdelningen anläggning/konstbyggnads-
 teknik
 CBI Betonginstitutet, avdelningen Kontroll och Provning
 CBI Betonginstitutet, avdelningen Konstruktion
 Vattenfall Ringhals

Ledningsgruppen 
Ledningsgruppen för utbildningen Betongingenjör – Material  
består av företrädare för FEI, arbetslivet, universitet och offentligt 
skolväsende. Följande organisationer är representerade i  
ledningsgruppen:
 Mapei Sverige
 Sika Sverige
 Sto Scandinavia
 CBI Betonginstitutet
 Stockholms Stad

Antagningskrav
För att kunna antas till utbildningen ska du ha:
 Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier,  
 samt särskilda förkunskaper i form av 
 Lägst godkänt (D eller E) i Matematik B eller motsvarande 
 kunskaper
 Minst 6 månaders relevant yrkeserfarenhet

Urvalsgrunder är betyg och yrkeslivserfarenhet. Hänsyn tas  
till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.

KORTFAKTA
Betongingenjör – Material
En Betongingenjör inom materialområdet har en förmåga  
att både agera arbetsledare och handleda personal samt att 
besvara frågor om regelverk, material- och utförandeteknik  
vid exempelvis kundsupport. Man har även en förmåga att  
assistera kontrollansvariga enligt Plan- och bygglagen, assis-
tera inom forskning och utveckling inom cement, betong och 
liknande byggmateriel samt utföra kontroller och provningar.

OMFATTNING 300 p, heltid, 60 veckor varav 19 veckor  
Lärande i arbete (LIA)
FINANSIERING Avgiftsfri utbildning som berättigar till  
studiemedel från CSN
VAR? FEI city campus, Kammakargatan 5 i centrala Stockholm
NÄR? Utbildningsstart augusti 2016, ansök nu!
KONTAKT Maila gärna frågor till oss på YH@fei.se
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FEI erbjuder utbildning för näringslivet…
Varför ska du välja FEI? Framförallt för att vi har en mycket  
stark koppling till näringslivet. Vår huvudinriktning är kompe-
tensutveckling för medarbetare i företag och offentlig sektor.  
Till oss söker sig medarbetare från alla branscher! Från de  
mest kända börsnoterade jättarna till små enmansföretag. 
 På individnivå är bilden likadan. FEI sörjer för hela organisa- 
tionens kompetensutveckling.

…och Yrkeshögskoleutbildning!
Inom FEI har antalet YH-utbildningar ökat sista åren. Det är en  
naturlig utveckling. FEI har en stark arbetslivsförankring och 
vi riktar oss dig som är målinriktad och vill vidare i din karriär  
i yrkeslivet.
 I YH-utbildningar är de studerandes ålder något lägre än  
övriga kursdeltagare inom FEI. YH-deltagarnas bakgrund och  
erfarenhet varierar men de har gemensamt att alla satsar på 
studier för att utvecklas och snabbt komma ut i en ny yrkesroll  
på arbetsmarknaden. 

Yrkesverksamma lärare
FEI har inga anställda heltidslärare. Alla våra lärare är  
specialister som är yrkesverksamma inom de områden de  
undervisar i. Det borgar för att de kan förmedla relevant,  
aktuell och praktisk kunskap.

FEI city campus i Stockholm
FEI:s lokaler ligger i området kring Johannes kyrka mitt i  
Stockholm city. Mer centralt går det knappast att komma.  
Hötorget, Kungsgatan och Stureplan finns på några minuters  
promenadavstånd.  
 FEI city campus består av undervisningslokaler, paus-  
och studieutrymmen i, och i anslutning till, vår egen fastighet  
på Kammakargatan 10. Närmaste tunnelbanestationer är  
Hötorget och Rådmansgatan.

Nätverk
Ytterligare en fördel med att studera på FEI är vår unika ägar-
struktur. Bakom FEI står Föreningen Företagsekonomiska  
Institutet, en ideell förening som grundades redan 1888.  
Föreningens syfte är bl.a. att erbjuda ett professionellt nätverk. 
De som går en YH-utbildning i FEI:s regi kan använda sig av  
detta nätverk i sin framtida yrkesutveckling.
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