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FEI:s screeningtjänst
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UTBILDNINGSSTARTER 2021
	7 april 17/22 månader

	19 maj 17/22 månader

	25 augusti 17/22 månader

	6 oktober 17/21 månader

	17 november 17/21 månader

TRYGG UTBILDNING SOM GER RESULTAT
FEI i samarbete med Högskolan Väst erbjuder en flexibel och populär uppdragsutbildning som är  
utformad efter Fastighetsmäklarinspektionens krav. Fastighetsmäklare 120 hp är en väletablerad  
och viktig utbildningsväg för medarbetare i mäklarföretag. Ledande mäklarkedjor och många  
fristående fastighetsmäklarföretag anlitar FEI. Vi är glada och stolta över detta förtroende!

Fokus på kvalitet
Vi vänder oss till arbetsgivare och medarbetare som efterfrågar en flexibel 
och effektiv utbildning som också har ett tydligt fokus på akademisk 
kvalitet. Med akademisk kvalitet menar vi att lärarnas kompetens, kurs- 
innehåll, kursmål, litteratur och examination ska överensstämma med 
kraven som ställs för högskolestudier och i förlängningen av Fastighets-
mäklarinspektionen (FMI). Deltagare och arbetsgivare ska känna sig  
trygga i att studier på FEI uppfyller dessa krav.

Varför är kraven högt ställda?    
Vi får ibland frågan varför det är svåra tentor i Fastighetsmäklare 120 hp. 
Det beror på att lagstiftningen kräver detta: betyg får ges om samma 
kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande 
högskoleutbildning. Tentor måste ha samma svårighetsgrad som en 
högskoleutbildning på heltid. Klarar era medarbetare de höga kraven?  
Ja! Andelen som blir klara i tid är till och med högre än motsvarande 
högskoleutbildning!  Vi kan inte nog betona att de höga kraven innebär att 
utbildningen måste tas på största allvar. Det krävs engagemang, hårt 
arbete och tid för att lyckas med studierna. 
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 Löpande 
starter!

NYHET: Screeningtjänst
Att anställa rätt medarbetare är helt avgörande för att en mäklarbyrå  
ska kunna växa och bli framgångsrik. Att rekrytera på magkänslan håller 
inte och därför är det viktigt att på andra sätt ta reda på om personen har 
rätt förutsättningar för att kunna prestera i en framtida mäklarroll.

Vad innebär screeningtjänsten?
Tjänsten ger dig som arbetsgivare ett kompletterande underlag i 
rekryteringen och består av sammanlagt tre tester. Personlighetstestet 
visar på de positiva personliga egenskaper kandidaten besitter, det 
kognitiva testet visar på kandidatens potential att prestera i en specifik 
roll, t.ex. som studerande, och det diagnostiska provet mäter deltagarens 
förkunskaper.



FEIFLEX är vårt marknadsledande koncept som kombinerar klassrumsbaserade lektioner och 
distansstudier. Ett studieupplägg som ger uppenbara fördelar för både arbetsgivare och deltagare.

EN UNIK OCH FLEXIBEL UTBILDNINGSMILJÖ

Hybrid Learning 
– på dina villkor
Fastighetsmäklare 120 hp genomförs med  
vårt hybridkoncept FEIFLEX. Det betyder att  
deltagaren kan välja att delta i kursen på plats 
 hos oss i Stockholm, Göteborg, Malmö, Alicante 
eller att följa den live på distans.

Även om man deltar på distans möjliggör 
konceptet det aktiva deltagande som studierna 
kräver, och det går enkelt att kommunicera med 
lärare och studiekamrater. Dessutom spelas 
lektionerna in och kan tas del av genom  
inloggning via vår portal MYFEI. FEIFLEX är  
därför även en utmärkt metod för den som  
missar en lektion eller vill se om den.

Programmets stomme utgörs av heldagarspass 
då deltagaren väljer att närvara på plats i våra 
lokaler eller online. Passen genomförs var  
tredje till sjunde vecka (beroende på vilken 
studietakt som valts). Utöver dessa pass 
genomförs direktsända webinarier en till två 
dagar i veckan på kvällstid.

Omfattning
Programmet omfattar 14 delkurser som kan  
läsas på minimum cirka 17 månader och maximum 
cirka 22 månader, beroende på vilken modell för 
studier man väljer. Det är en realistisk tidsrymd 
för att man ska kunna klara studierna men 
förutsätter givetvis motivation och engagemang. 
Notera att vid kortare studietid läser deltagaren 
intensivt, ofta med parallella kurser vilket innebär 
fler lektioner per vecka. Det bästa sättet att 
bedöma om studiernas omfattning passar i just 
denna situation är genom att ta del av de 
detaljerade scheman som finns på fei.se.

Här finns vi
FEI och Stockholm hör ihop. Vi har funnits i 
huvudstaden i mer än 130 år! Våra kursdeltagare 
finns dock i hela Sverige och även utomlands. 
Genom FEIFLEX har den geografiska placeringen 
blivit mindre viktig, man kan studera på FEI var 
man än befinner sig. Vi är även etablerade i 
Göteborg, Malmö och i den populära turistorten 
Alicante, Spanien.

UPPDRAGSUT-
BILDNING GER 
MERVÄRDE
Mäklarsamfundet, Högskolan Väst och 
FEI har genomfört en undersökning 
riktad till samtliga registrerade 
fastighetsmäklare. Undersökningen  
visar att fastighetsmäklare som har 
genomgått en uppdragsutbildning ser 
mer positivt på sin yrkesroll än mäklare 
med annan utbildning.
 
Det gäller särskilt i tre avseenden:  
De trivs bättre i mäklarrollen, ser ljusare 
på framtiden och stannar längre i yrket.
 
Kontakta FEI om du vill ha mer 
information om undersökningen.  
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Mer information om Fastighetsmäklare 120 hp

Avgiften uppdelad i fyra delar 
Kursavgiften är 270 000 kr exkl. moms innan rabatt. Kursavgiften måste 
betalas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste vara juridisk person 
(således kan enskild firma inte ingå uppdragsavtal). Avgiften delas upp 
och faktureras med 25 % vid fyra tillfällen under utbildningen med 
utgångspunkt i fyra datumstyrda block. Arbetsgivaren binder sig för ett 
block i taget. I avgiften ingår all undervisning och handledning, litteratur 
och studiematerial, samt kaffe och luncher om deltagaren väljer att 
närvara vid heldagsundervisning på FEI i Stockholm, Göteborg, Malmö 
eller Alicante.

Uppdragsavtal
Utbildningen är ett samarbete mellan FEI och Högskolan Väst. När du  
anmäler en deltagare till utbildningen eller kursen ingår du ett uppdrags- 
avtal med Högskolan Väst. Vid anmälan, som görs via fei.se, får du  
information om förutsättningarna för tecknandet av avtalet.

Rabattavtal
Vi vill gärna premiera dig som återkommande skickar deltagare till FEI:s  
kurser och utbildningar. Kontakta Jon Lindsmyr, försäljningschef på FEI,  
för att diskutera villkor för samarbeten och rabattavtal.

Praktik
För att bli registrerad fastighetsmäklare krävs, förutom den teoretiska 
utbildningen, 10 veckors praktik. Praktikplatser ingår inte i utbildningen  
utan ombesörjes av arbetsgivaren.

Ångerperiod med gratis avbokning  
I uppdragsutbildning är det som bekant arbetsgivarens ansvar att välja 
vilka medarbetare som har förutsättningar att klara av studierna. Vi vet 
att stora resurser läggs på att hitta rätt personer men vi förstår också  
att det ibland kan vara svårt att förutse alla pusselbitar som krävs för 
lyckade studier. 
 
Vi har därför infört en ångerperiod med avbokningsgaranti som ger större
handlingsfrihet för både arbetsgivare och medarbetare. Om studierna inte
går enligt plan kan avbokning ske kostnadsfritt *förutsatt att en ny med- 
arbetare får chansen att påbörja programmet vid nästkommande start.

De bästa lärarna
Över 25 handplockade lärare undervisar i utbildningen. De är valda för sina 
ämneskunskaper och för sin förmåga att lära ut på ett sätt som är relevant 
för yrkesverksamma deltagare. Lärarna kommer från Högskolan Väst och 
andra akademiska lärosäten, bland annat KTH i Stockholm, Karlstads 
universitet, Lunds universitet, Uppsala universitet och Linnéuniversitetet.

Dessutom medverkar lärare som är aktiva i näringslivet: advokater, 
konsulter, skatteexperter, fastighetsmäklare, med flera. Det ger en bra 
mix och säkerställer att deltagaren får kunskaper som är både praktiskt 
relevanta och har en förankring i de senaste rönen inom forskning.

För vem?
Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma, exempelvis medarbetare  
i fastighetsmäklarföretag, banker, fastighetsbolag eller liknande.

Allmänt om förkunskaper
I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som nominerar en arbets- 
tagare som ska deltaga i utbildningen. Det finns således inga formella 
behörighetskrav för att en sökande ska antas.
 
Vi rekommenderar dock arbetsgivare att nominera medarbetare med 
minst två års relevant erfarenhet (i praktiken har de flesta deltagare 
längre erfarenhet). Deltagarnas medelålder är 32 år.
 
Utbildningsbakgrund kan variera, den viktigaste egenskapen är att del- 
tagaren har mognad och kapacitet att bidra med erfarenheter och input  
i utbildningen samt, förstås, att klara studier på högskolenivå. Vi 
rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, dvs. avslutad 
gymnasieskola, men utbildningen är även relevant för den som har  
tidigare akademiska studier på meritlistan.

Ta reda på om en person har rätt förutsättningar för högskolestudier 
genom att beställa FEI:s screeningtjänst.

Examination 
Högskolan Väst ansvarar för att utbildningen uppfyller samma kvalitets- 
krav som grundläggande högskoleutbildning, vilket inkluderar ansvar för  
examination och betygsättning.  

Varje delkurs kan ha ett eller flera examinationsmoment, exempelvis:
	Skriftlig tentamen
	Aktiv medverkan på seminarirer och webinarirer
	Inlämningsuppgift
	Muntlig presentation

Högskolepoäng
Godkänt resultat i respektive delkurs ger akademiska högskolepoäng  
från Högskolan Väst. De enskilda delkurserna omfattar 7,5 respektive  
15 hp. Godkänt resultat i samtliga delkurser ger sammanlagt 120 
högskolepoäng.

KURSER hp

	Fastighetsförmedling, introduktion 7,5

	Fastighetsförmedling, kommunikation och etik 7,5

	Fastighetsförmedling, ekonomi 7,5

	Fastighetsförmedling, juridik 7,5

	Fastighetsförmedling, kvalificerad 

 fastighetsmäklarjuridik 7,5

	Juridisk översiktskurs 15

	Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5

	Försäljning, förhandling & dialogkonst 7,5

	Externredovisning  7,5

	Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5

	Fastighetsrätt 15

	Byggnadsteknik 7,5

	Fastighetsvärdering 7,5

	Bostadsrätt 7,5

Summa högskolepoäng 120

Om avbokning sker…   Kostnad för arbetsgivaren 

senast 60 dagar efter utbildningsstart  0 kr* 

 Läs mer på 
FEI.SE 
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