TAG EN UDDANNELSE PÅ KEA
PÅ FULDTID ELLER VED SIDEN AF DIT JOB

V I L D U K I C K S TA R T E

DIN KARRIERE

INDEN FOR

EL-BRANCHEN?

L Æ S E L - I N S TA L L AT I O N

VIL DU KICKSTARTE DIN KARRIERE
INDEN FOR EL-BRANCHEN MED NY VIDEN,
NETVÆRK OG EN AUTORISATION?

PÅ KEA – KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KAN DU
LÆSE EL-INSTALLATION PÅ BÅDE FULDTID OG DELTID
På KEA – Københavns Erhvervsakademi kan du læse
el-installation på deltid, mens du er i job, eller du kan
tage uddannelsen på fuldtid med SU.
Fælles for begge uddannelsesformer er, at du bliver
uddannet til at arbejde indenfor et felt, hvor der er
stor efterspørgsel efter dygtige teknikere og ledere,
der kan integrere viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold inden for
el-området.
Måske er det dig? Og vil du kickstarte din karriere inden
for el-branchen med ny viden, netværk og en autorisation, så er videreuddannelse på KEA en god vej.

UDDANNELSE MENS DU ER I JOB
Ønsker du at uddanne dig, mens du er i job, skal du
vælge akademiuddannelsen i el-installation, som er
en deltidsuddannelse, der er tilrettelagt, så du kan
passe dit arbejde ved siden af. Uddannelsen tager ca.
2 ½ år og giver mulighed for at opnå autorisation på
el-området.

UDDANNELSE PÅ FULDTID
Vil du hellere tage uddannelsen på fuldtid, så vælg
el-installatøruddannelsen, som er en 2-årig videregående uddannelse. Udover de el-tekniske fag, fokuserer den også på virksomhedsrelaterede fag, som gør
dig klar til at kunne drive din egen virksomhed og lede
dit eget personale, eller til at arbejde med rådgivning
og projektering af f.eks. el-entrepriser. Uddannelsen
giver mulighed for at opnå autorisation på el-området.

”

Uddannelsen har givet mig brugbar viden,
mere selvtillid og motivation, og jeg har
udviklet mig som tekniker, og også som
menneske. Jeg har investeret i mig selv
og min fremtid.
Mario Assis, installatør, Four FM, uddannet fra KEA

DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM

ORDINÆRE FULDTIDSUDDANNELSER

VOKSEN EFTERUDDANNELSER

KANDIDAT

MASTER

Lange videregående uddannelser

Masteruddannelser

BACHELOR / PROFESSIONSBACHELOR

DIPLOM

Mellemlange videregående uddannelser

Diplomuddannelser

AKADEMIGRAD

AU

Korte videregående uddannelser

Akademiuddannelser

EL-INSTALLATØR

EL-INSTALLATION

GYMNASIALE
UDDANNELSER

GVU

ERHVERVSUDDANNELSER

Grundlæggende voksenuddannelser

AMU

Arbejdsmarkedsuddannelser

GRUNDSKOLE

AVU

Almene voksenuddannelser

FVU

Folkeskoler og privatskoler

Forberedende voksenuddannelser

Figuren viser, hvordan de to uddannelser placerer sig i det danske uddannelsessystem.

”

Uddannelserne er udviklet i samarbejde
med erhvervslivet, og det betyder, at
de er målrettet i forhold til de krav,
virksomhederne stiller i dag.
Ole Verner Olsen, lektor, el-installatøruddannelsen, KEA

ECTS-POINT
I det danske uddannelsessystem bruger man på alle
fuldtidsuddannelser og efteruddannelser ECTS-pointskalaen til at måle den arbejdsbelastning, som et
uddannelsesforløb er nomineret til. ECTS er et internationalt pointsystem, og det beskriver det faglige

indhold og tidsmæssige omfang af en videregående
uddannelses enkelte studieelementer. 60 ECTS-point
svarer til et års fuldtidsstudier, og de tildelte ECTSpoint angiver således den arbejdsbelastning, som det
forventes, at den studerende yder gennem studiet.

FORSKELLE PÅ FULDTIDS- OG DELTIDSUDDANNELSE

EL-INSTALLATØR
Studieform

Fuldtidsstudie

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

Varighed

EL-INSTALLATION

UDDANN
EL
PÅ FULD SE
TID

UDDANN
E
MENS D LSE
U ER I
JOB

Studieform

Deltidsstudie mens du er i job

Niveau

Akademiuddannelse

2 år

Varighed

Ca. 2 ½ år

ECTS-point

120 ECTS-point

ECTS-point

60 ECTS-point

Undervisningsform

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisningsform

•
•
•
•
•
•
•

Indhold

Uddannelsen fokuserer på de el-tekniske fag og svarer til fuldtidsuddannelsen uden
de virksomhedsrelaterede fag og erhvervspraktik

Klasse- og holdundervisning
Gruppearbejde
Casearbejde
Ekskursioner
Gæsteforelæsninger
Tværfaglig projektorganiseret arbejde
Problembaseret læringsforløb
Selvstudie
Online undervisning

Klasse- og holdundervisning
Casearbejde
Ekskursioner
Gæsteforelæsninger
Problembaseret læringsforløb
Selvstudie
Online undervisning

Indhold

Uddannelsen fokuserer udover de el-tekniske fag også på virksomhedsrelaterede fag
som fx projektstyring, økonomi, miljø og organisering

Ansøgningskriterier

Relevant erhvervsuddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring

Ansøgningskriterier

Relevant erhvervsuddannelse

Studiestart

Januar og august

Studiestart

Januar og august

Studiested

København og Hellerup

Studiested

København

Økonomi

Deltagerbetaling med gode muligheder for økonomisk tilskud fra kompetencefonde

Økonomi

SU (statens uddannelsesstøtte)

Praktik

Ingen praktik, da teori afprøves direkte i eget job

Praktik

10 ugers praktik med SU

Videreuddannelse

Videreuddannelse

Der er gode muligheder for videreuddannelse. Du kan bl.a. læse videre på KEA og
tage en professionsbachelor top-up i Produktudvikling og Teknisk Integration eller
diplom-uddannelser ved andre uddannelsessteder

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang
til relevante diplomuddannelser

Jobmuligheder

Installatør, projektleder, salgsingeniør eller rådgiver i virksomheder inden for
el-branchen, selvstændig i egen installatørvirksomhed

Jobmuligheder

Installatør, projektleder, salgsingeniør eller rådgiver i virksomheder inden for
el-branchen, selvstændig i egen installatørvirksomhed

EL-INSTALLATØR FULDTIDSUDDANNELSE
El-installatør er en 2-årig videregående uddannelse,
der er fordelt på 4 semestre, og uddannelsen udgør i
alt 120 ECTS-point.
På det 4. semester kommer du i praktik og får prøvet
teorien af, hvilket er en helt unik måde at få opbygget
et solidt netværk i erhvervslivet.
Uddannelsen består af tre fagområder:
• Installationer og anlæg

SEMESTER 1

SEMESTER 2

•
•

Virksomhedsledelse og projektstyring
Teknik og dokumentation

Uddannelsen giver dig redskaber til at kunne arbejde
som leder/rådgiver inden for installationer eller drive
selvstændig virksomhed med el-autorisation.
Du skal regne med i snit at bruge ca. 43 timer om
ugen på din uddannelse. Den tid er delt op i forskellige aktiviteter, som fx undervisning og forberedelse.

SEMESTER 3

INSTALLATIONER OG ANLÆG

INSTALLATIONER OG ANLÆG

BYGNINGSINSTALLATIONER 1
BYGNINGSAUTOMATION

BYGNINGSINSTALLATIONER 2
ELFORSYNINGSANLÆG
BEKENDTGØRELSE OG STANDARDER

SEMESTER 4
PRAKTIK

VIRKSOMHEDSLEDELSE OG PROJEKTSTYRING

”

Uddannelsen er spændende, fordi
det er et step op ad karrierestigen i
forhold til min elektrikeruddannelse.
Jeg får ledelsesansvar, og jeg får
ledelsesuddannelse med i min rygsæk.
Signe Vixø Hjorth, projektmedarbejder, Sweco, uddannet fra KEA

PROJEKTLEDELSE OG ENTERPRISESTYRING
FORRETNINGSFORSTÅELSE OG VIRKSOMHEDSDRIFT
KOMMUNIKATIONS- OG FORMIDLINGSTEKNIK

TEKNIK OG DOKUMENTATION
TEKNISK BEREGNING
TEKNISK DOKUMENTATION
INFORMATIONSTEKNIK

LÆS MERE OG SE FILM OM UDDANNELSEN PÅ KEA.DK/EL

VALGFAG
VIRKSOMHEDSLEDELSE OG
PROJEKTSTYRING
KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ
ORGANISATION OG LEDELSE

AFSLUTTENDE PROJEKT

EL-INSTALLATION DELTIDSUDDANNELSE
Akademiuddannelse i El-installation er en deltidsuddannelse, som er tilrettelagt, så du kan passe dit
arbejde ved siden af.
Uddannelsen henvender sig til elektrikere og personer
med elektronik- og svagstrømsuddannelsen, som er i
job og har minimum to års relevant erhvervserfaring.
Er du interesseret i at starte din egen el-installationsvirksomhed, har du mulighed for at opnå autorisation
på el-området. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point
og tager ca. 2½ år.

OBLIGATORISKE FAGMODULER
BOLIGINSTALLATIONER OG TEKNISK
BEREGNING PÅ KREDSLØB
10 ECTS

Uddannelsen sætter dig i stand til selvstændigt at
kunne varetage arbejde med at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, og
installere samt varetage driften af systemer inden for
stærkstrømsteknik.
I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med
forskellige typer af elektriske installationer, eksempelvis installationer i etageejendomme og industribygninger. Uddannelsen matcher fuldtidsuddannelsens
indhold på det el-tekniske område.

VALGFRIE FAGMODULER
VALGFRI

AFGANGSPROJEKT
AFGANGSPROJEKT

KVALITET, SIKKERHED OG MILJØ
BEKENDTGØRELSER OG STANDARDER

BYGNINGSINSTALLATIONER OG
TEKNISK DOKUMENTATION
10 ECTS
MINDRE INDUSTRIINSTALLATIONER OG
TEKNISK BEREGNING PÅ MASKINER

”

10 ECTS
STØRRE INDUSTRIINSTALLATIONER OG
EL-FORSYNINGSANLÆG
10 ECTS

LÆS MERE OG SE FILM OM UDDANNELSEN PÅ KEA.DK/EL-D

10 ECTS

10 ECTS

Alle vores lærere havde stor
professionalisme og passion – og den
passion har smittet af på os studerende.
Det har givet motivation til at gå videre.
Mario Assis, installatør, Four FM, uddannet fra KEA

TAG DIN EL-UDDANNELSE PÅ KEA, FORDI VI TILBYDER...
Mulighed for at opnå autorisation
At du kan vælge at læse på deltid eller på fuldtid
Uddannelser med teori og praksis
Akademi- og professionsbachelorniveau
Uddannelser tilpasset dig og virksomhedernes behov
Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
Statsanerkendte uddannelser med ECTS-point

BLIV INSPIRERET
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på kea.dk/nyhedsbrev
facebook.com/kea.dk og facebook.com/keakompetence
linkedin.com/company/keakompetence
youtube.com/user/keakanal

KEA.DK

Nicolaj Smidt, Junior Contract Manager hos Citelum Denmark A/S, uddannet el-installatør fra KEA

Professionelt netværk

