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MÅLGRUPP
Yrkeshögskolan Novia erbjuder fortbildning i VVS-projektering 
för personer med avlagd ingenjörsexamen inom byggnads-
branschen. Personer med annan ingenjörsexamen eller högre 
examen i lämpligt teknikområde (till exempel maskin) kan 
ansöka om studieplats. Genomförd fortbildning i kombina-
tion med lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet ger 
möjlighet att få behörighet som projekterare för krävande VVS 
projekteringsuppgifter. 

BESKRIVNING
Fortbildningen omfattar en helhet av studier i VVS-teknik och 
-projektering, som ger kompetens för krävande VVS-projekte-
ring. Fortbildningen uppfyller krav i Miljöministeriets anvisning 
MM2/601/2015 och FISEs behörighetskrav och -kriterier för krä-
vande projektering av vatten- och avloppsteknik samt ventilation.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Höst 2021

Termodynamik, 5 sp
Vatten- och avloppsteknik, 5 sp
Strömningslära, 3 sp

Vår 2022
Värmeöverföring och värmeväxlare, 3 sp
Ventilation och luftkonditioneringsteknik, 5 sp
Inomhusklimat- och energisimulering, 5 sp

Höst 2022
Reglerteknik och fastighetsautomation, 3 sp
Uppvärmning och värmedistribution, 5 sp
Kylteknik och värmepumpar, 5 sp

Vår 2023
Fjärrvärme och fjärrkyla, 5 sp
VVS-projektering och systemdokumentation i BIM, 5 sp
Projektstyrning och kvalitetssäkring, 3 sp
Individuellt projekt, 15 sp

novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/
fortbildning/kurser/005001-vvs-projektering-75-sp 

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Fortbildningen finansieras med bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet.

Höst 2023 
Förnybar energi, 3 sp
International HVAC Engineering, 5 sp

STUDIERNAS UPPBYGGNAD
Studierna är deltidsstudier och upplägget lämpar sig för 
studier vid sidan av arbete. Undervisning ordnas i regel som 
närstudier på Campus Raseborg, men vid behov kan studeran-
de delta i föreläsningarna på distans. Deltagande på distans är 
bundet till tiden då föreläsningarna pågår. Föreläsningar hålls 
två vardagseftermiddagar, kl. 15-18 eller kl. 17-19:30, varje 
vecka under terminerna.

UNDERVISNINGSSPRÅK
Undervisningsspråket är svenska.
 
PLATS 
Yrkeshögskolan Novia, Campus Raseborg

TIDPUNKT 
Studierna pågår 1.9.2021-31.12.2023. 

PRIS
Fortbildningen är gratis och berättigar inte till studiesociala 
förmåner.

ANSÖKAN
Ansökan pågår under tiden 17.5–23.6.2021. Ansökan görs 
på webben och innefattar cv och motivationsbrev.
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