HUR SÖKER DU?

HUR SÖKER DU?
Kommunen som huvudman: ansök löpande t o m v 34.
Varför? Du vill ha graderade betyg i
ämnena. Du vill känna dig fram, bygga
din utbildning…
Kontakt: Din lokala studie-och yrkesvägledare.
Ljusdals kommun, Anita Rohde, för
skriftliga frågor/svar:
anita.rohde@ljusdal.se, tidsbokning 0651
– 18454,
Hudiksvalls kommun, Cul@hudiksvall.se
tfn vx 0650-19300
Sandvikens kommun, Emma Huhtimo,
emma.huhtimo@edu.sandviken.se
Hälsinglands Utbildningsförbund, Söderhamn, Anna Kleemair,
anna.kleemair@hufb.se
Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs, Pia Olsson, pia.olsson@hufb.se ,

Högskolan i Gävle (HiG) som huvudman: ansökan öppen från 15/3 till 15/4

Tekniskt basar i
samverkan/TBiS

Godkänt resultat ger dig en reserverad plats på
ingenjörsutbildningen nästa läsår

Vad du behöver veta!

Betyg: Godkänd eller icke godkänd För anmälningskod se antagning.se Urval: Betyg/
Högskoleprov: 60/40 %

”Education is the most powerful
weapon which you can use to change
the world.” Nelson Mandela

Anmälan: Anmälan gör du direkt på:
www.antagning.se.

Behöver du komplettera din utbildning? Vill du få
fler möjligheter att gå vidare? Vill du skaffa dig
mer kompetens?

De inriktningar där du kan få en reserverad plats

På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik 3&4, fysik 1&2 samt kemi 1.

är:
Automationsingenjör (Co-op) 180 hp

Från hösten 2017 kommer Tekniskt basår, förutom på
campus i Gävle, ges på fyra studieorter, Hudiksvall,
Ljusdal, Sandviken och Söderhamn.

Byggnadsingenjör 180 hp
Dataingenjörsprogrammet 180 hp
Ekonomiingenjörsprogrammet 180 hp
Elektroingenjörsprogrammet 180 hp

Det finns 2 olika spår för dig beroende på vad du behöver:
Förkunskapskrav

Tfn 010- 4541134

Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp



Hälsinglands Utbildningsförbund, Nordanstig, Katarina Byhlin, katarina.bylin@hufb.se

Maskiningenjör (Co-op) 180 hp

För dig som redan har grundläggande behörighet
och matematik B/2a,b eller c finns möjligheterna
att läsa Tekniskt basår lokalt via Högskolan i
Gävle.



Du som har matte B/2 men inte grundläggande
behörighet kan läsa TBiS via vuxenutbildningen.

Övrigt
Kan en studerande under pågående kurs byta

Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op)
180 hp
Kontakt: Utbildningsledare
Annika Eklund, E-post: aed@hig.se

huvudmannaspår? Nej
Söker man på kod, antagning.se, även vilken
ingenjörsinriktning man vill ha en reserverad
plats till? Nej, men man gör en ny ansökan till
ett ingenjörsprogram på antagning.se senast
den 15 april 2018.
Support och service får du på ditt lärcentra av
en eller flera mentorer. Gäller allt från teknik,
logistik till undervisning.

Mer info om TBiS
Projektledare, Vibeke Sjögren
vibeke.sjogren@ljusdal.se ,
070-725 98 28
www.projekt-tbis.se
facebook.com/TBisamverkan
Instagram
@teknisktbasarisamverkan

www.projekt-tbis.se

Matnyttigt om Tekniskt basar i samverkan/TBiS
Vart leder studierna?

Var kan jag studera?

Även om du inte tyckte att en naturvetenskaplig eller
teknisk utbildning verkade lockande när du skulle
välja till gymnasiet är det aldrig för sent att ändra
sig. Ett Tekniskt basår gör dig behörig för att börja
plugga till högskoleingenjör, ett bra val och du blir
efterfrågad på arbetsmarknaden. Tekniskt basår ger
dig överhuvudtaget fler möjligheter och öppnar dörrar till fler utbildningar på universitet-och högskolor i
Sverige.

4 studieorter: Ljusdal, UC, Hudiksvall Cul, Söderhamn, Cfl, Sandviken Cvl samt Campus i
Gävle.

Värt att tänka på

Kostnader

• Goda karriärmöjligheter på sikt och
högre löner

Utbildningen är kostnadsfri. Kurslitteraturen

• Möjligheten att fördjupa sig och bli
riktigt duktig inom ett smalt område alternativt forska vidare

bildningen ger rätt till studiemedel. Detta

När?
Från hösten 2017 erbjuder vi Tekniskt basår
lokalt. Start 21 augusti på Högskolan i Gävle.

måste införskaffas på egen hand, men ut-

man får ta vid fortsatta studier på högs-

• Möjligheter att göra skillnad för miljö
och samhälle

studerande.

• Det finns många olika typer av teknikoch datautbildningar och högskoleingenjörsutbildningarna är 3 år. På Högskolan
i Gävle finns dessutom fyra ingenjörsutbildningar har Co-op som möjlighet,
vilket innebär att utbildningen ges under
4 år varav totalt 40 veckor arbetsperioder.
• Niklas Zennström, Mark Zuckerberg,
Marissa Mayer och Sergey Brin har alla
läst teknik och data på universitetsnivå
• Du måste inte ha gått NV eller TE –
TB är ett sätt att bredda sig. Rekrytering ur alla studerandekategorier/
program.

Oavsett huvudman läser du tillsammans med
dina studiekompisar i en grupp med gemensam kurslitteratur och undervisning. Alla
studerande på Tekniskt basår läser samma
ämnen, kemi, fysik och matematik kompletterat med studieteknik, på heltid.
Undervisningen på Tekniskt basår består av
föreläsningar, lektioner, laborationer och
seminarier. Ämnena läser du parallellt.
Undervisning och stöd/support sker på ditt
lokala lärcentra. Laborationer vid några
tillfällen under läsåret på Högskolan i
Gävle liksom en introduktionsdag 21 augusti 2017.
Undervisning: inspelade föreläsningar från
HiG plus räkneövningar och handledning på
studieorterna.

påverkar inte längden av de studiemedel

• Att ingenjörer finns i alla branscher och
har omväxlande arbetsuppgifter inom
alltifrån forskning till management

•Det är ingenjörer som utvecklar och
designar Playstation 4 och Google
Glass, inte marknadsförare.

Innehåll i studierna

kola. Resor till och från HiG, där introduktion och laborationer sker, bekostas av den

CSN och studietakt
Utbildningen är studiemedelsberättigande.

Laborationer: några gånger, enligt schema,
på HiG. Mentorer på den lokala studieorten förbereder laborationerna med studenterna.
Bedömningar: Elever som har HiG som huvudman bedöms av högskolans lärare. Elever på vuxenutbildningen bedöms av vuxlärare.
Tentamen: Enligt schema. Görs på studieorten.

