
Maskin- och 

Produktionsteknik
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En högskola.... flera campus

Campus Raseborg
ca 320 studerande

Campus Allegro 
Jakobstad
ca 290 studerande

Antal studerande år 2018

Campus Vasa
ca 2060 studerande

Campus Åbo och Aboa Mare
Åbo
ca 1340 studerande



CAMPUS VASA - Institutionen för teknik och sjöfart

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, 240 sp

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik , 240 sp

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, 240 sp

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, 240 sp

Ingenjör (YH), produktionsekonomi, 240 sp

Master of Engineering, Industrial Management and 
Engineering, 60 ECTS

Master of Engineering, Automation Technology, 60 ECTS



Yrkeshögskola

Det som kännetecknar studierna vid yrkeshögskola jämfört med studierna vid 
universitet är att...

studierna vid yrkeshögskolorna planeras utgående från arbetslivets och 

industrins behov... Kursinnehåll anpassas hela tiden för att vara ”up-to-date”

Det förekommer en kontinuerlig dialog mellan industrin i området och skolan.

Yrkeshögskolestudierna är praktiskt inriktade, vilket innebär att man fokuserar 
mera på hur teorin kan tillämpas rent praktiskt. 

I en yrkeshögskola kan du avlägga:

• yrkeshögskoleexamen (YH)

• högre yrkeshögskoleexamen, (högre YH). För att antas till högre YH-examen 
ska du ha avlagt högskoleexamen och ha tre års arbetserfarenhet.



Ingenjör (YH)
Maskin- och Produktionsteknik

3 alternativa inriktningar:

▪maskinkonstruktion
▪drifts- och energiteknik
▪bil- och transportteknik

✓ Ca 250 studerande på programmet

✓ Bredbasig utbildning som ger stor valfrihet

✓ Goda arbetsmöjligheter



Maskin- och produktionsteknik

➢ Vi samarbetar kontinuerligt med 

näringslivet och industrin. 

➢ På det här sättet kan vi försäkra oss

om att utbildningen är up-to-date.

➢ Vi åtar oss industriprojekt inom

ramarna för kurserna.



Maskin- och produktionsteknik
TEKNIK, EKONOMI och NÄRINGSLIV



Maskinkonstruktion
Fördjupade studier inom

✓ KONSTRUKTIONSTEKNIK

✓ MASKINDYNAMIK

✓ FINITA ELEMENT analyser

✓ MOTORTEKNIK

▪ Typiska jobb:

▪ Konstruktör
▪ Teknisk expert
▪ Projektdragare / chef
▪ Försäljningsingenjör / chef
▪ Verkställande direktör, 

företagare



Maskinkonstruktion

Typiska jobb:



Drifts- och energiteknik
Fördjupade studier inom

✓ UNDERHÅLLSTEKNIK

✓ SERVICE O DRIFTSÄKERHET

✓ MOTORTEKNIK

✓ ROBOTIK

▪ Typiska jobb:

▪ Serviceingenjör
▪ Projekdragare / chef
▪ Försäljningsingenjör / chef
▪ Verkställande direktör
▪ Logistikkoordinator



Bil- och transportteknik 
Fördjupade studier inom

✓ LOGISTIK

✓ VERKSTADSTEKNIK

✓ FORDONSTEKNIK O BESIKTNING

✓ BILFÖRSÄLJNING O MARKNADSFÖRING

✓ MOTORTEKNIK

Typiska jobb:

▪ Arbetsledare inom bilverkstadsbranschen 
▪ Försäljare, bil- och fordonsförsäljning
▪ Ansvarig inom transportadministration
▪ Olika roller inom  besiktningsväsendet och 

försäkringsbranschen.
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CAMPUS WOLFFSKAVÄGEN 33
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TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA
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LABBUTRYMMEN I TECHNOBOTHNIA



Novia erbjuder hjälp att gå vidare i karriären även

efter ingenjörsexamen

Fortsatta studier:

Industrial Management and 
Engineering, IME, ingenjör 

(Högre YH), 60 sp på 2 år.

- för den som tagit ingenjör 
(YH) examen och har den 
behövliga arbetserfarenheten 
(minst 2 år)

Diplomingenjörsutbildning i 
samarbete med Åbo Akademi, 
riktad till sådana som tagit 
ingenjör (YH) examen
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Välkommen att studera

Maskin- och Produktionsteknik

ETT BRA VAL!



Nu fortsätter det gemensamma

programmet

– KOM MED!


