ANLÄGGNINGSDYKNING
YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING, 400 YH-POÄNG

Utbildningen ger dig kompetens för arbete
som dykare med hänsyn tagen till gällande
föreskrifter. Den leder till dykcertifikat B samt
ger dig nautisk kompetens.
Utbildningen ansluter till den standard som
utfärdas av IDSA (International Diving School
Association) och EDTC (European Diving
Technology Committé).
Du får kunskap om bl a teknologi,
dykerimedicin, arbetsmiljöfrågor och
formsättning, armering och betonggjutning,
borrning och sprängning, schaktningsarbeten,
stålarbeten, rörläggning, inspektion,
dokumentation och produktionsstyrning.
Du får lära dig att dyka med vanligt
förekommande utrustningar. En tredjedel av
utbildningen består av praktik på dykeriföretag
(LIA = Lärande i arbete), som ger dig tillfälle att
tillämpa dina kunskaper och skaffa dig goda
kontakter inom branschen.

ARBETSMARKNAD
Behovet av kvalificerade dykare ökar inom
bygg- och anläggningsverksamhet.
Branschföretagen inom DIB,
Dykerientreprenörerna inom Sveriges
Byggindustri är engagerade i utbildningen.
Idag finns omkring 500 yrkesverksamma
dykare i Sverige, varav cirka hälften är
anläggningsdykare.
Är du företagare och intresserad av
uppdragsutbildning inom yrkesdyk klicka på
följande länk: Uppdragsutbildning

SAMARBETSPARTNERS
Utbildningen utvecklas och genomförs i
samarbete med företag i branschen. I
ledningsgruppen för utbildningen ingår
representanter för:
Sveriges Byggindustrier(DIB), MarCon Teknik
AB, SSE-AB, Frog Marine Service AB, Dyk & Båt
i Göteborg AB, Göteborgs Dykeriteknik AB och
A. Rapps Dyktjänst AB.
Dykeriutbildningen kvalitetssäkras av
Försvarsmakten.

FINANSIERING
Utbildningen är statligt finansierad och
berättigar till studiestöd från CSN
(www.CSN.se). Kostnader för kurslitteratur,
studieresor, LIA på annan ort, samt certifikat
tillkommer.

ANSÖKAN

KURSER

Ansökningsprocessen består av
följande delar:
– Ansökan – Behörighetsbedömning – Urval –
Antagning

Arbetsmiljö, 10p

ANSÖKAN – Du ansöker till utbildningen här!
De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt
gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV
samt samt läkarintyg AFS:2010:16. Om du har
andra dokument som kan styrka dina
förkunskaper bifogar du dessa också. Sista
ansökningsdag 20 april.

Dykeriteknik 1 GU Dyk, 15p

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att
kunna antas till en utbildning på
yrkeshögskolan måste du ha vissa
förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du
skickat in din ansökan gör vi en
behörighetsbedömning. Det är två delar du
måste uppfylla:

Byggteknologi -svetsning, 15p

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att
du måste ha en gymnasieexamen eller
motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det,
läs mer här!
– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är
utbildningsspecifik. För Anläggningsdykare
gäller att du ska ha minst betyget E i följande
kurser eller motsvarande kunskaper: Svenska
1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 och 6
(Engelska A och B), Matematik 1 och 2
(Matematik A och B) samt Husbyggnad 1 eller
Anläggning 1. Du behöver också ha läkarintyg
AFS:2010:16 (dykläkarintyg).
Saknar du betyg i Matematik 2, Husbyggnad 1
eller Anläggning 1? Då finns det självklart
lösningar för det! Yrgo anordnar
preparandkurser som kan ge dig behörighet till
utbildningen Anläggningsdykare. Mer info om
våra preparandkurser hittar du här! OBS! Sista
ansökningsdag för preparandkurs matematik 2
mars.
URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser
till utbildningen gör vi ett urval bland de
behöriga sökande. Urvalet grundar sig på
poäng från två delar; gymnasiebetyg och
intervju. Din totala poängsumma ger din
rangordningsplats. Observera att intervjun kan
öka dina chanser markant!
ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv
får du besked under vecka 25.

Dykningens naturvetenskap, 15p
Dykmedicin, 5p
Dokumentation, 10p
Dykeriteknik 2 TU 0 TU 1, 40p
Reparation och underhåll, 15p
Fartygsteknik, 25p
Planering och organisation, 10p
Byggteknologi, 20p
Projektarbete, 15p
Undervattensteknik 5p
Undervattensarbete 1- TU 2, 15p
Undervattensarbete 2- TU 2, 20p
Undervattensarbete 3- TU 2, 20p
LIA 0, 25p
LIA 1, 40p
LIA 2, 40p
LIA 3, 40p

MER INFORMATION
Dan Hedberg
Tel: 0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se
Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN
Längd: 80 veckor heltid
Start: 4 september 2017
Antal platser: 27
Utbildningen är statligt finansierad och berättigar
till studiestöd.
Ansökan: Förlängd ansökningstid
Anmälningskod: YHAD
Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din
ansökan genom att ha dina betyg och andra
relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

