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Utbildningar som leder till en examen inom yrkeshögskolan ska uppfylla kraven i 2kap 13-14 §§ i 
förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) vad gäller kunskaper, färdigheter och kompetenser. 

Examen

Examensbeteckning
Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen

K17

- energikällor, energiförsörjningssystem, och om kedjan från energiproduktion till distribution och 
förbrukning
- elsystem och komponenter inom energianläggningar
- styr- och reglerteknik inom energianläggning
- uppbyggnad och funktion av kraft- och kraftvärmeanläggningar
- tekniker och komponenter som används inom kraft- och värmeproduktion
- faktorer som påverkar förhållandena inom drift- och underhåll
- förordningar, normer och anvisningar som finns inom området
- säkerhet, riskhantering och arbetsmiljö
- energieffektivisering och driftoptimering

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

Yrkeshögskoleexamen Energiingenjör
Examensbenämning

Utbildningens namn
Energiingenjör

K3

Faktauppgifter

Utbildningen

StockholmOrt:

Webbadress, telefonnummer och e-postadress till ansvarig utbildningsanordnare

Adress:

Företagsekonomiska Institutet 1888 ABOrganisation:

Kammakargatan 10

010-4105902

E-post: andreas.degerfeldt@fei.se

Telefon:

https://www.fei.se/yhHemsida:

Besöksadress

Organisationsnummer
556263-3288

Postadress och besöksadress

Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
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Ansvarig utbildningsanordnare

Postadress

11183 StockholmPostnr/ort:

Adress:

Företagsekonomiska Institutet 1888 ABOrganisation:

Box 1341
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Undervisning på engelska
Delvis

K9

Kursöversikt
K16

Kursnamn Kurstyp Poäng

Ekonomi och investeringsbedömning Standard 20

Energidistribution Standard 30

Energieffektiviseringsteknik Standard 20

Energiförsörjningssystem Standard 20

Energiproduktion Standard 30

Engelska som fackspråk Standard 15

Entreprenadjuridik Standard 10

Examensarbete Examensarbete 30

Obligatoriska kurser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att
- bedöma och värdera olika energiförsörjningslösningar
- föreslå energibesparande åtgärder utifrån ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv
- upprätta bransch relaterade lönsamhetsbedömningar
- ta ställning till rimligheter i ritningsunderlag till nyanläggning och utbyggning av befintliga 
energiförsörjningssystem
- övervaka regler och standarder som förändras över tid
- slutföra projekt genom att bedöma om den egna kompetensen är tillräcklig för att utföra ett visst 
energirelaterat arbete eller om ytterligare kunskapsinhämtning krävs innan arbetet påbörjas
- utveckla och behandla de kunskaper och färdigheter som krävs för att leda och utveckla 
energiförsörjnings- och energidistributionssystem

- planera och genomföra energikartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder
- genomföra förbrukningsberäkningar, kalkylering och investeringsbedömningar och 
lönsamhetsbedömningar
- utföra bedömningar inom drift och underhåll
- identifiera vanliga driftstörningar och utarbeta åtgärdsplaner för sammansatta problem inom 
energidrift
- beräkna driftoptimering  
- utföra kvalitetskontroller och besiktningar utifrån olika uppföljnings- och övervakningssystem inom 
kraft- och värmeanläggningar
- analysera orsak och sammanställa felrapporter för olika anläggningsdelar
- hantera risker och tillbud på ett säkert sätt
- kommunicera åtaganden och lösningar inom ett energieffektivisering på svenska och engelska

- miljöcertifiering och hållbarhet
- projektmetodik och ekonomi
- tillämpad energimatematik

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

Yrkesroller
K18

1 Energiingenjör
2 Energirådgivare
3 Energispecialist

4 Energistrateg

5 Projektledare inom hållbara energisystem
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Övriga utbildningsanordnare
Nej

K19

Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation 

Utbildningens upplägg
Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att den studerande utvecklar de 
kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för yrket. Utbildningens yrkesrelevans kommer 
pedagogiskt att tydliggöras genom:
• Entreprenöriellt lärande i form av problembaserade uppgifter, projektarbeten och praktikfall
• Teoretiska och praktiska tillämpningar
• Gruppövningar

K20

Betyg

Särskilt prov

K15

Urvalsgrunder

Summa: 400

Kyl- och värmepumpsteknik Standard 15

Lärande i Arbete 1 LIA 60

Lärande i Arbete 2 LIA 70

Miljöcertifiering och hållbarhet Standard 20

Projektledning och projektmetodik Standard 20

Styr- och reglerteknik Standard 20

Tillämpad energiberäkning Standard 20

Behörighet

Utbildningen är utformad för att möta det kompetensbehov som beskrivits av arbetslivet och särskilda 
förkunskapskrav, med avseende på energiteknik (eller motsvarande kunskaper inom allmän fysik och 
matematik), anses nödvändiga för att säkerställa den nivå på färdigheter och kunskap som den 
sökande behöver för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och uppnå utbildningsmålen.

Motivering av förkunskaper kurser

Energiteknik 1

ELLER

Fysik 1

Matematik 2

Kurser
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Särskilda förkunskaper krävs i följande

K14

Tillträde
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Kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete går ut på att systematiskt planera, genomföra, utvärdera och förbättra allt vi gör. 
Det avser inte bara utbildningens övergripande mål eller dess innehåll i form av delkurser, utan även 
allt övrigt såsom t ex personal/lärare, lokaler, IT-verksamhet, städning mm. Ett starkt ledord för oss är 
att överträffa de förväntningar vi har på oss. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående vilket gör att vi 
tidigt identifierar förbättringsbehov. Vi mäter och följer upp med hjälp av följande kvalitetsindikatorer:
• genomsnittligt utvärderingsresultat
• antal examinerade studerande
• antal examinerade studerande i arbete efter avslutad utbildning
• antal avhopp under utbildningstiden
• antal sökande till utbildningen
• utvärderingar som genomförs efter varje avslutad kurs, termin och avslutad utbildning
• utvärderingar sex månader efter avslutad utbildning som visar huruvida utbildningen lett till det 
arbete som utbildningen syftat till
• huruvida verksamheten uppfyller uppställda mål, krav och riktlinjer
• huruvida FEI efterlever sin ambition att ständigt utvecklas

De primära underlagen som används är terminsutvärderingar, kursutvärderingar, betygslistor och 
pedagogiskt råd. Sammantaget ger dessa underlag en god bild över utbildningen som helhet. Även 

Kvalitetssäkringen av utbildningen
K23

• Medverkan av föreläsare från branschens olika verksamheter
• Information från LIA-handledare
• Studiebesök

FEI rekryterar föreläsare som är experter och yrkesverksamma inom sina områden med god 
erfarenhet av pedagogiskt arbete. Genom ett interaktivt arbetssätt i undervisningen integreras 
kursdeltagarnas egna erfarenheter. Utöver detta hämtas forskningsbaserad kunskap från den 
akademiska världen.

Vårt genomförandeformat FEIFLEX är administrativt, tekniskt och pedagogiskt skalbart. Genom unik 
och välbeprövad teknik binder vi samman lärare och studiegrupper på flera olika studieorter i en 
modern klassrumspedagogik. FEIFLEX används oberoende av om våra utbildningar är platsbundna 
eller distansbaserade och ger de studerande möjlighet att delta fysiskt eller digitalt i realtid. Det ger 
också möjlighet att ta ikapp missade moment eller repetera hela eller delar av kurser genom att all 
undervisning spelas in och tillhandahålls i efterhand. Under den senaste tiden, när alla utbildningar 
har lagts om till distansformat, så har vi stöttat många andra utbildningsanordnare med resurser och 
kompetens kring hur det fysiska klassrummets värden kan återskapas i en digital miljö. 

På skolans webbaserade lärplattform finns schema, kursplanering och all dokumentation kring såväl 
utbildningen i helhet som kring respektive delkurs att tillgå. De studerande kan där kommunicera, 
lämna in uppgifter och följa sina resultat. Arbete med projektuppgifter och andra uppgifter i form av 
självstudier utförs av de studerande mellan de schemabundna föreläsningstillfällena. Tid för 
handledning vid självstudier och projektuppgifter finns avsatt.

Vid utbildningens start delas dokumentet ”Studerandeinformation” ut. Dokumentet innehåller 
information om YH som utbildningsform, pedagogiskt förhållningssätt samt rutiner för examination och 
betygssättning. Det innehåller även information om lokaler, ledningsgruppsarbetet mm. I samband 
med att dokumentet presenteras sker även en dialog om utbildningens mål och innehåll, organisation 
och schema mm.
Vid varje kursstart sker genomgång av kursens mål, betygskriterier, betygskrav, examinationsmetoder 
och övrigt av betydelse. För att öka förutsättningar att nå utbildningsmålen ges introduktion i 
studieteknik. För att stärka de studerandes självförtroende och ansvarstagande i arbetslivet 
rekommenderas de studerande att under hela utbildningsperioden arbeta utifrån en s.k. 
”karriärvägledning” i syfte att skapa ett entreprenöriellt agerande i förhållande till sin kommande 
yrkesroll.

Antal lärar- eller handledarledda timmar
648
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annat som eventuellt inte genomförs på ett tillfredställande sätt uppmärksammas tidigt i och med vårt 
arbetssätt med kvalitetsarbetet. Inte minst får vi en tidig indikation på de studerande som riskerar att 
inte nå utbildningens mål.

Kvalitetsarbetet är dokumenterat i ”Handledarbok för personal inom FEI:s Yrkeshögskoleutbildningar. 
Handboken beskriver rutiner för utvärdering, bedömning och revidering. FEI är medlem i Almega 
Utbildningsföretagen och har ett kvalitetssystem som granskats och är i överensstämmelse med 
organisationens krav på kvalitet.

Planering
Vid ledningsgruppens möten är kvalitetsarbetet en stående punkt. Har kursen tidigare genomförts ser 
vi på hur kursen har utvecklats över tid. Kursplanering gås igenom. I normalläget förväntas ett gott 
genomförande och ett bra resultat.

Genomförande
Under kursen ansvarar utbildningsledaren för att fånga upp eventuella synpunkter och funderingar för 
att kunna göra omedelbara justeringar om så behövs. Detta sker genom att utbildningsledaren har 
kontinuerlig kontakt med studerandegruppen och aktuell föreläsare. Det kan även ske genom det 
pedagogiska rådet.

Uppföljning
Efter varje genomförd kurs skickas utvärderingsfrågor till de studerande. Där ska de studerande ge 
sina synpunkter på hur de har lyckats nå kursens mål, samt hur de har upplevt innehållet i kursen. 
Utbildningsledaren ansvarar för utskick och sammanställning av kursutvärderingen. Kursutvärderingar 
följs upp av utbildningsledaren i det Pedagogiska rådet tillsammans med representanter för de 
studerande och läraren för kursen. Där analyseras och diskuteras kursutvärderingars resultat och 
förslag till eventuella åtgärder utarbetas. Klassrepresentanterna återkopplar resultaten av 
utvärderingen till klassen. Efter varje avslutad termin genomförs en terminsutvärdering. 
Utbildningsledaren sammanställer utvärderingen tillsammans med eventuella synpunkter, 
kommentarer och förslag från det pedagogiska rådet och presenterar för ledningsgruppen.

Förbättring
I ledningsgruppen tas beslut om vilka eventuella ändringar och åtgärder som behöver genomföras i 
kursen utifrån utfallet av utvärderingen. FEI:s mål är att nå minst 5 på en 6-gradig skala. Om 
resultaten är under fem vidtas förbättringsåtgärder. Genom att ha en löpande avstämning med 
studerandegruppen och föreläsare inträffar väldigt sällan några överraskningar och en jämn hög nivå 
levereras.

Vi har tagit vårt kvalitetsarbete vidare genom att utse en kvalitetsansvarig med samordnat ansvar för 
alla studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd. Detta gör att vi kan kartlägga olika behov, 
säkerställa att alla får likvärdig undervisning och maximera effekten av åtgärdsplanerna. 
Kvalitetsansvarig och UL får på detta sätt en tydlig bild av behoven i varje klass, och FEI kan 
systematiskt beskriva och planera behoven som helhet. Vi anser att det är viktigt att vi kan tillgodose 
detta direkt i samband med utbildningens start. 
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