Bachelor i
ditt yrkesfag

Om Høyskolen for yrkesfag AS
HØFY utdanner fagarbeidere og ledere med bred, dyp og praksisnær kunnskap, gode ferdigheter og høy kompetanse. HØFYs
utdanningstilbud har tett forankring til de aktuelle bransjene, og
skal til enhver tid være oppdaterte og relevante for arbeidslivet; for
den enkelte arbeidstaker, for bransjene og de respektive aktørene i
de ulike næringene. HØFY skal være en arena hvor yrkespraksis og
yrkeserfaring møter forskning, utvikling og innovasjon for å skape
bærekraftig og framtidsrettet kompetanse til et samfunn i stadig
endring og omstilling.

Bachelor i byggeplassledelse
Her utdannes ledere som kan ta ansvar og lede arbeidet med
oppføring av kompliserte bygg og byggeprosesser. Studentene
utvikler byggfaglig kompetanse og kompetanse til å lede flerkulturelle arbeidsteam med oppfølging av alle aktører som bidrar i byggeprosessen. Det innebærer også å ivareta bærekraftperspektivet i
byggeprosessen, samt å holde fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Kurs – Fagfornyelsen i praksis
Målgruppen er yrkesfaglærere, instruktører og fagansvarlige i
bedrift/offentlig virksomhet, samt andre som arbeider med yrkesopplæring, eller ønsker å kvalifisere seg for det, i offentlig og privat
sektor. De tre kursene innen Fagfornyelsen i praksis omhandler:
•
Yrkesrettet yrkesopplæring i skole og bedrift
•
Yrkesdidaktisk utviklingsarbeid, praktisk og systematisk
videreutvikling av yrkesopplæringen i tråd med Fagfornyelsen.
•
Vurdering av helhetlig yrkeskompetanse i tråd med fagfornyelsen.

Kurs – Personlig utvikling i et arbeidsliv i endring
Kurset retter seg mot arbeidssøkere, studenter, fagarbeidere og
arbeidstakere, ledere i ulike arbeidsplasser og organisasjoner,
som ønsker å utvikle og bli beviste på individuell karrierekapital,
og hvordan dette kan nyttiggjøres i et arbeidsliv i endring. Kurset
vektlegger personlig utvikling og selvledelse i et mestringsperspektiv. Gjennom teori og praktiske øvelser skal kursdeltager få økt
forståelse for hvordan personlig utvikling og selvledelse kan omsettes. Samtidig skal kursdeltagere bidra til nytenking og utvikling
av karrierekompetanse i et livslangt perspektiv.

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT, vil HØFY starte fem nye
bachelorstudier fra høsten 2021:

Bachelor i ledelse av eiendomsforvaltning
Eiendomsforvaltning på en bærekraftig, nytenkende, miljøvennlig
og økonomisk måte.

Bachelor i ledelse av bygging og forvaltning av vann
og avløp
Ledelse og forvaltning av vann og avløpsanlegg i samsvar med dagens strenge kvalitetskrav. Studiet gir faglig grunnlag for deltakelse
i alle stadier fra planlegging til drift av VA anlegg.

Bachelor i ledelse av eiendomstakst
Kandidater med bachelor innenfor takst ved HØFY vil kunne titulere
seg International Valuer, iht. European Valuation Standard. Studiet
gir kompetanse innen taksering, verdivurdering, byggteknikk, samt
innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Bachelor i ledelse av tekniske og bærekraftige
bygningsinstallasjoner
Studiet gir kompetanse innen ledelse av bærekraftige byggeprosesser, samt utforming og drift av bærekraftige bygg. Studiet har et
spesielt fokus på energirådgivning og ledelse av prosesser knyttet
til integrerte bygningsinstallasjoner. Etter gjennomført studium skal
studentene kunne titulere seg som energirådgiver og ITB-koordinator.

Bærekraftig utvikling i yrkesfag
Bachelorstudiet kvalifiserer for bærekraftig utvikling innen eget
fagområde og ledelse av utviklingsprosesser på egen arbeidsplass
og i egen bransje. Studiet bidrar til at studentene utvikler dyp
kunnskap om arbeidsprosesser i eget yrke. Studentene utvikler
kompetanse som gjør dem i stand til å bidra til en bærekraftig
utvikling i eget yrke og egen bransje, og dermed til en bærekraftig
utvikling i arbeidslivet.

Søknad sendes dirkete til skolen. Søknadskjema og mer informasjon om opptaket finnes på www.hfy.no.
Høyskolen for yrkesfag har løpende opptak fram til studiestart,
men du bør søke så tidlig som mulig og helst innen 15. april.
Vi vil tilrettelegge for at studier hos oss skal kunne kombineres
med jobb. Derfor tilbyr vi studier både på heltid og deltid. Studenter
som har relevant fagskoleutdanning, vil kunne få godskrevet deler
av bachelorgraden ved HØFY.

www.hfy.no
facebook.com/hoyskolenforyrkesfag
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