
KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling och
färdighetsträning, grund

10
I kursen kommer du lära känna din blivande
yrkesroll samt utveckla färdigheter i syfte att
förbereda dig för kommande studier och arbetsliv.

Projektledning 15
Kursen ger dig grunderna inom projektledning
kopplat till fastighetsområdet så som
projektekonomi och projektledarskap.

Byggteknik och lokalanpassning 30
Omfattar kursområdena; Byggprocessen,
Byggteknik, Ritteknik och Lokalanpassning

Fastighetsekonomi, grund 35
En introduktion till fastighetsekonomi och där du får
förståelse för vad som ingår i Fastighetsförvaltarens
roll gällande bl.a. resultat- och budgetansvar. 

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Personlig utveckling och
färdighetsträning, forts

5
I kursen utvecklar du dina färdigheter som tränades
i kursen ”Personlig utveckling och färdighetsträning,
grund”

Fastighetsteknik och
energieffektivisering

50

Du lär dig hur olika tekniska delarna i en byggnad
hänger ihop för att förstå fastigheten som ett
system, och hur de tillsammans med byggnaden ska
förvaltas.

Brandskydd och säkerhet 15
Du får grundläggande kunskaper inom ämnet samt
vilka lagstiftningar, regelverk och myndigheter som
reglerar detta.

Underhållsplanering och
besiktningsmetodik

20

Du lär dig utforma en plan för hur underhållet av
fastigheten ska hanteras samt verktyg för att
hantera besiktningar, exempelvis underhålls- och
avflyttningsbesiktningar. 

Ämnesövergripande projekt
inom fastighetsförvaltning

20
Här får du tillämpa kunskaper och färdigheter från
utbildningens alla tidigare kurser.

Termin 2
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KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Kommunikation och ledarskap 20
Kursen ger dig verktyg och metoder för att kunna
kommunicera med olika aktörer i yrkesrollen.

Fastighetsekonomi, fortsättning 20
I denna kurs får du lära sig hur effektivitet och
avkastningsförmåga för fastigheter bedöms, hur
hyressättning fungerar och hur fastigheter värderas.

LIA 1 50 Praktikperiod

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Fastighetsjuridik 30
I kursen får du kännedom om lagar och regler som
påverkar förvaltningen av fastigheter och hur
juridiska problem kan lösas.

Processledning och
fastighetstjänster

15

Kursen innehåller metoder och verktyg inom
processledning som ska hjälpa arbetet att förvalta
fastigheter på ett kostnadseffektivt och
kundorienterat sätt. 

AFF-upphandling 15
Kursen ger dig förståelse för
upphandlingsprocessen och hur du kan tillämpa
standardavtal och juridiska dokument.

LIA 2 50 Praktikperiod

Termin 3

Termin 4

KURS YH-POÄNG BESKRIVNING

Miljö och hållbar förvaltning 30

Ger en helhetsförståelse för hur fastigheterna
påverkar miljön och vad fastighetsförvaltaren
affärsmässigt kan göra för att leva upp till kraven
från myndigheter och kunder. 

Examensarbete 20
Du ska författa ett arbete inom ett lämpligt område
med tydlig anknytning till yrkesrollen.

LIA 3 50 Praktikperiod

Termin 5


