
FORTBILDNING I INFRABYGGANDE, 120 SP

FORTBILDNING INOM ÖPPNA YH

novia.fi

Enligt Utbildningsstyrelsens prognoser kommer infrabranschen 
att behöva 25 000 nya arbetstagare med yrkeshögskoleexamen 
de närmaste 15 åren. 

MÅLGRUPP
Yrkeshögskolan Novia erbjuder fortbildning i infrabyggande för 
personer inom infrabranschen som arbetar eller vill arbeta med 
arbetsledning eller projektering. Studierna förutsätter inte 
tidigare branscherfarenhet.

MÅLSÄTTNING
Fortbildningens målsättning är att avhjälpa bristen av projekt-
ledare, arbetsledare och planerare inom infrabranschen. Stu-
dierna kan utgöra delar av högskoleexamen för byggmästare 
eller ingenjör inom infrabranschen. Efter avklarad fortbildning 
kan studerande ansöka om studierätt för att avlägga byggmästar- 
(YH) eller ingenjörsexamen.

OM STUDIERNA OCH ANTAGNING
Sökande antas till Novia, Öppna YH. Som studerande vid Öppna 
YH har man inte rätt till studiesociala förmåner, till exempel 
studiestöd. För att delta i fortbildningen finns inga krav på 
tidigare examen.

PRELIMINÄRT STUDIEUPPLÄGG 
(exempel på kurser och periodisering)

Höst 2022 (25 sp)
Introduktion till högskolestudier, matematik, betongteknik, 
datateknik, CAD och jordbyggnadsteknik

Vår 2023 (25 sp)
Produktionsteknik inom infra, vägteknik, geoteknik och
grundbyggnad
Byggnadsmekanik

Sommar 2023 (10 sp)
Obligatorisk praktik om studerande saknar tidigare 
erfarenhet från branschen

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Höst 2023 (25 sp)
InfraBIM, arbetsplatsteknik och arbetsledningskurser inom infra

Vår 2024 (25 sp)
Gatuteknik, vattenbyggnad, offertberäkningar, upphandling 
och avtal

Sommar 2024 (10 sp)
Obligatorisk praktik om studerande saknar tidigare 
erfarenhet från branschen

SPRÅK
Kurserna ges på svenska och finska.

TIDTABELL
Ansökningstid: 14.5–21.8.2022
Studierna startar: 2.9.2022 

Studieupplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.
Undervisning ordnas i regel som distansstudier med själv-
studieuppgifter samt ca 15 närstudiedagar under varje läsår. 
Närstudiedagar normalt fredag och lördag. Studietakten 
är intensiv och förutsätter möjlighet att koncentrera sig på 
studierna vid sidan av jobb.

Studierna är avgiftsfria. Vi förbehåller oss rätten till mindre 
förändringar.

Fortbildningen finansieras med bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet.

•  novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/
oppnayh-kurser/005003-fortbildning-i-infrabyggande-
120-sp-infrarakentamisen-taydennyskoulutus-120-op-

•  Kontaktperson
    Tom Lipkin 

tom.lipkin@novia.fi / tfn 044 780 5577
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