Kursplan:
Bygg- och anläggningsledare
2 år | Yrkeshögskoleutbildning | Uddevalla

Kursöversikt
Kurs

Poäng

Branschengelska

10

Bygg och anläggningsekonomi

25

Bygg och anläggningsjuridik

25

Bygg och anläggningslogístik

25

Bygg och anläggningsprojektering

25

Examensarbete

15

KMA - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

25

LIA - Lärande i arbete

20

Organisation och ledarskap

30

Summa:

200

Kurser

Kursens namn:

Branschengelska

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

10

Kursbeskrivning:

Kursens syfte är att förse den studerande med kunskaper i
branschengelska och ge en fördjupad förståelse för det engelska språkets
roll inom bygg och anläggningsbranschen.
Kursens mål är att den studerande lär sig använda det engelska språket i
såväl tal som skrift i olika arbetssituationer. Den studerande får även
färdigheter i att kunna redogöra för och självständigt förbereda anföranden
och obehindrat kommunicera det engelska branschspråket.
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Kursens namn:

Bygg och anläggningsekonomi

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

25

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse
för faktorer som bidrar till att uppnå en rationell och lönsam produktion,
ekonomiska begrepp och redovisningsformer.
Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska
övningar utvecklar specialiserade kunskaper om kostnader, omkostnader
och intäkter i ett projekt samt hur en kalkyl bör vara utformad. Den
studerande utvecklar sina färdigheter i att använda ekonomiska begrepp
och redovisningsformer samt förstå innebörden av olika juridiska
företagsformer. Den studerande får även färdighet i att använda aktuella
affärssystem samt metoder för att producera ekonomiska underlag och
uppföljning och avstämning mot prognos. Den studerande får kompetens
för att efter avslutad kurs självständigt utföra kostnadseffektivisera kalkyler
med hänsyn till bland annat miljö.

Kursens namn:

Bygg och anläggningsjuridik

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

25

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse
för hur olika regelverk kopplade till området är upplagda och tillämpas i
teori och praktik samt vad de får för konsekvenser på verksamheten och
hur den måste planeras och organiseras. Kursen syftar även till att den
studerande självständigt ska träna sig i att analysera, värdera, bedöma och
tolka information med ett reflekterande förhållningssätt som leder vidare till
lärande och professionell utveckling.
Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska
övningar utvecklar sina kunskaper om förordningar och regelverk, rådande
nomenklatur och begrepp samt avtal. Den studerande ska kunna söka och
hitta information om relevanta lagar och regelverk. Den studerande får
kompetens för att självständigt kunna upprätta handlingar och juridiska
dokument.

Kursens namn:

Bygg och anläggningslogístik

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

25

Kursbeskrivning:

Kursens syfte är att ge kunskaper i metodik och verktyg för att bedöma,
kvantifiera och styra effektiva produktionsprocesser, vidare syftar kursen till
att den studerande ska kunna förstå metoder och principer för att skapa
effektiva logistik- och anläggningssystem samt analysera och identifiera
möjligheter till ökad effektivitet och kunna föreslå och utveckla möjliga
lösningar i olika processer.
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Kursens mål är att den studerande ska kunna förstå, och förklara samt
använda sig av bygg och anläggandets logistik avseende resursförsörjning,
produktionsplanering, uppföljning och inköp med hjälp av olika verktyg och
metoder. Den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper om Lean
Construction dess verktyg och metoder samt självständigt sammanställa
och kommunicera en kartläggning av ett specifikt logistiksystem inom
branschen samt hur detta samverkar med övriga aktiviteter i processen.

Kursens namn:

Bygg och anläggningsprojektering

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

25

Kursbeskrivning:

Kursens syfte är att den studerande ska ha kunskaper, färdigheter och
kompetenser för att leda ett projekt och självständigt slutföra det. Kursen
syftar även till att den studerande självständigt ska träna sig i att samverka
med andra interna och externa aktörer i ett projekt.
Kursens mål är att den studerande på egen hand ska kunna genomföra en
projektering och upprätta en del av de handlingar som krävs för projektets
genomförande, den studerande får även specialiserade kunskaper om
tillståndshantering och processen i ett bygg-och anläggningsprojekt,
juridiska relationer mellan beställare, entreprenör, underentreprenör,
leverantör, besiktningsförrättare och andra aktörer på marknaden. Den
studerande utvecklar sina färdigheter i att översätta en rambeskrivning till
förståelse för helheten.

Kursens namn:

Examensarbete

Kurstyp:

Examensarbete

Valbar:

Nej

YH-poäng:

15

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete
genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom
utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare
syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av
lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera
resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter
kopplade till yrkesrollen bygg och anläggningsledare.
Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska
övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet
som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande
möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram
branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och
genomförs. Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina
färdigheter i att planera, utföra samt analysera det färdiga resultatet och
dra slutsatser utifrån resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs
kompetens för att självständigt driva ett utvecklingsarbete utifrån ett kritiskt
förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars
och rapporters kvalitet.
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Kursens namn:

KMA - Kvalitet, miljö, arbetsmiljö

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

25

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse
för åtgärder vid olycksfall samt vid arbetsmiljö- och skyddsarbete. Vidare
syftar kursen till att utveckla kunskaper om hållbart byggande och
miljöaspekter inom bygg- och anläggningsproduktion.
Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska
övningar utvecklar sina kunskaper om Bas P/U samt AML. Den studerande
ska utveckla specialiserade kunskaper om miljöaspekter i produktion
såsom klassificering, sortering, energivärden, länsstyrelsens bestämmelser,
de lagar och regler som reglerar hållbart byggande samt branschspecifika
kunskaper om såväl kvalitetsarbete inom inre och yttre miljöarbete. Den
studerande ska få utveckla sina färdigheter i miljöarbete och certifiering
inom byggsektorn. Den studerande kan efter avslutad kurs agera som
kontrollansvarig på en arbetsplats.

Kursens namn:

LIA - Lärande i arbete

Kurstyp:

LIA

Valbar:

Nej

YH-poäng:

20

Kursbeskrivning:

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse
för att självständigt kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom bygg
och anläggningsbranschen med hjälp av relevanta arbetsmetoder.
Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska
övningar utvecklar specialiserade kunskaper om arbetsprocesser och i
ledarskap. Den studerande utvecklar sina färdigheter i att hantera och
planera de processer som ingår i en produktionsledares arbetsuppgifter,
finna lösningar på ekonomiska problem samt styra mot uppsatta mål. Efter
avslutad kurs ska den studerande även ha kompetenser för att leda och
samordna grupper, samt agera som en god ledare med ett totalansvar för
arbetsplats och personal.
Kursen knyter till stora delar ihop utbildningens läranderesultat och den
studerande får applicera kunskaperna i praktisk tillämpning.
Läranderesultaten för kunskaper kommer löpande behandlas under LIAperioden. Lärandet får en progression där kunskaper om fördjupas till
kunskaper i.

Kursens namn:

Organisation och ledarskap

Kurstyp:

Standard

Valbar:

Nej

YH-poäng:

30

Kursbeskrivning:

Kursens syfte är att den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper och
kompetens inom det arbetsledande området såsom medarbetarsamtal och
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konflikthantering som kan tillämpas i en framtida yrkesroll.
Kursens mål är att den studerande ska utveckla sina kunskaper, färdigheter
och kompetenser inom ämnesområdet för att praktiskt tillämpa ledarskapet
och förstå dess betydelse. Vidare ska den studerande efter avslutad kurs
kunna analysera olika ledarsituationer utifrån en teoretisk grund samt
självständigt kunna applicera dessa i praktiska situationer, utveckla
resonemang kring och på egen hand ansvara för att bidra till ett effektivt
arbetsplatsklimat på den egna arbetsplatsen.
Efter avslutad kurs ska den studerande ha specialiserade kunskaper om
ledarskap och kommunikation, utvecklat sina färdigheter i att skapa god
mötesstruktur samt att leda grupper och identifiera förbättringsområden.
Den studerande får kompetens för att självständigt och tillsammans med
andra leda arbetsgrupper i projekt.
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