FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV HÖGTEKONOLOGISKA SYSTEM PÅ SPÅRBUNDNA FORDON

SYSTEMTEKNIKER
SPÅRFORDON

20
veckor L IA

Utbildningen är

1,5 ÅR

(Lärande i arbete)

Som systemtekniker spårfordon arbetar du med felsökning och underhåll av spårbundna fordon. Detta inom
högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Framtidsbranschen tåg- och
järnväg erbjuder varierande arbetsuppgifter med stora möjligheter till utveckling.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET
Gymnasieexamen, eller motsvarande.

DU KAN ARBETA SOM
BEHÖRIGHET I ÖVRIGT
Följande gymnasiekurser med minst betyget E (G):

• SYSTEMTEKNIKER SPÅRFORDON
• DEPÅTEKNIKER
• REPARATÖR

•

Svenska 2 (Svenska B)

•

Engelska 5 (Engelska A)

•

Ellära 1 (Ellära A)

• UNDERHÅLLSTEKNIKER

•

Matematik 1A eller 1C (Matematik A)

• TÅGTEKNIKER

• SERVICETEKNIKER

Det finns även möjlighet att bli behörig utifrån kunskaper och erfarenheter som tillägnats på annat sätt än
formella betyg. Detta gäller både för ”Grundläggande behörighet” och ”Behörighet i övrigt”.
URVAL. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs en urvalsprocess.

LÅT DIN FRAMTID BÖRJA PÅ VÄSTERÅS YRKESHÖGSKOLA!
Utbildningen är framtagen och skräddarsydd utifrån branschens behov. Skolformen är behovsstyrd
och bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från branschen. 9 av 10
studerande har ett arbete inom 6 månader efter avslutad examen. Du varvar teori med praktik och
en tredjedel av utbildningen sker i verklig miljö på en arbetsplats, så kallad LIA (lärande i arbete).
Under LIA-perioden får du möjlighet att omvandla dina teoretiska kunskaper till praktiska förmågor,
samt att du ges möjlighet att utveckla ett ovärderligt nätverk som ofta leder till arbete efter avslutad
utbildning.
Som studerande på Västerås Yrkeshögskola utbildas och tränas du i såväl verktyg, metoder som
personlig utveckling. Det gör att du utöver högaktuell yrkeskompetens får affärsmässiga förmågor
som hjälper dig att kommunicera dina kunskaper på ett professionellt sätt.

KURSER						YH-POÄNG
EL OCH ELEKTRONIK INOM SPÅRBUNDNA FORDON 		

30

ELEKTRISKA SYSTEM 						35
FORDONSINTRODUKTION 					25
MEKANISKA SYSTEM 						30
KVALITET, YTTRE MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ			

15

MÄTTEKNIK 							15
SÄKERHET OCH SIGNALTEKNIK 				

15

TEKNISK ENGELSKA

15

					

UNDERHÅLLSTEKNIK 						30
LIA1 - FORDONSUNDERHÅLL					40
LIA2 - TÅGTEKNIK 						50

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU
•

arbeta med förebyggande underhåll på tåg

•

läsa elscheman, elektroniska och digitala scheman

•

läsa mjukvaruscheman och beskrivningar

•

följa underhållsinstruktioner och tekniska dokument

•

inhämta information på svenska och engelska från manualer och instruktioner

•

arbeta i komplexa ledning- och nätverksystem

•

genomföra reperationer och nytillverkning av kablage

•

utföra momentdragning och förbindningsteknik

•

mäta mekanisk förslitning och materialutmattning

•

regler kring vistelse i spårområde och elsäkerhet

•

felsöka och analysera mätvärden i sammansatta system

För mer information om utbildningen, kursstart, behörighet och sista ansökningsdag:
www.vasterasyrkeshogskola.se
Utbildningen är studiemedelsberättigande under hela studietiden: www.csn.se

