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TEMA UTBILDNING  
– ett seminarium om uppdragsutbildning och eftergymnasial utbildning  

Aktivitet Halvdagsseminarium (Fika ingår. Meddela kontaktperson eventuella 
allergier.) 

Tänkt målgrupp och antal 
platser 

HR, personalansvariga, chefer och andra intresserade 

Minimum 10 deltagare 

Datum och klockslag 2013-08-20, kl. 08.45-11.30 (Tiden kan komma att justeras något.) 

Plats och adress Västerås. Plats meddelas så snart vi vet antalet. 

Seminarieledare  Lena Nyquist – processledare YH Mälardalen (YHM) 

Birgitta Durinder – ansvar uppdragsutbildning vid MDH  

Ida-Maria Rydberg – processledare Teknikcollege 

Gertrud Fager – projektledare ARKEN och f.d. utbildningshandläggare vid 
MDH  

Aktivitens syfte 

 

Att ge information om och översikt över olika utbildningsformer av nytta för 
automationsbranschen; t ex Teknikcollege, yrkeshögskola, högskola och 
uppdragsutbildning.  

Innehåll  

 

Seminariet ska ge svar på följande frågeställningar: 

Yrkeshögskola Bland annat lyfts följande: 

- Vad är YH-utbildning? Vilka examina finns?  

 - Hur och när söker man YH-utbildning, och vilka studerar?  

 - Kan uppdragsutbildning ges inom YH?  

 - Kan tidigare kunskaper/erfarenheter valideras? 

Högskoleutbildning Bland annat lyfts följande: 

- Vad kännetecknar examina inom högskoleutbildning efter 2007? 
(Generella examina och yrkesexamina på grundläggande respektive 
avancerad nivå.)        

 - Utländsk examen kontra svensk examen  

 - Vart vänder man sig för validering av tidigare utbildning?  

Uppdragsutbildning inom högskola Bland annat lyfts följande: 

- Upplägg för uppdragsutbildning och ”vägen in” (Hur gör man om man vill 
beställa en kurs?) 

- Vad finns vid MDH redan idag inom teknik och affärsmannaskap? 

- För vem är den avsedd och hur går det till när man vill ha en kurs/aktivitet? 

- Kan ordinarie utbildning högskoleutbildning/kurser ges som 
uppdragsutbildning? 

- Kostnader och vad ingår? 

Teknikcollege Bland annat lyfts följande: 

- Vad är Teknikcollege och vilka utbildningsanordnare är certifierade i 
Västmanland? 

- Vilka certifierade utbildningar inom gymnasieskola/Teknikcollege kan vara 
av intresse för automationsbranschen, samt vilka är skillnaderna mellan den 
nya läroplanen och den gamla? 

Kontaktperson  Gertrud Fager       e-post: gertrud.fager@mdh.se     Tel: 021-151704 
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