Läs till
Internationell
handelslogistiker
400 YH-poäng, Distans
Folkuniversitetet Umeå

Bli det
du läser.

Sverige har en liten hemmamarknad och är väldigt beroende av handel med omvärlden. En växande internationell
handel och skärpta miljökrav ställer krav på smarta logistiklösningar. Det leder till en ökad efterfrågan på välutbildade
handelslogistiker. E-handeln med varor fortsätter att växa
i en rasande takt. Under utbildningens 2 år läser du ämnen
som kommunikation och ledarskap, logistik, inköp

Kurser
• Affärsekonomi

Framtidsutsikter
Yrkesrollen anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som
till stor del är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa
fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv.

• LIA 1 Miljöpraktik

Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning har du kunskaper om lagar som styr nationellt och internationell handel och har kompetenser att arbeta med
avancerad logistik kring nationella och internationella transporter.
Du har dessutom kompetenser att genomföra inköp och försäljning till
utlandet med miljö och transportjuridisk hänsyn

• Miljö och kvalitet i transportorganisationen

Distansstudier
Att läsa på distans innebär att du har stor frihet att studera var du vill,
men för vissa kurser behöver du träffa lärare och studiekamrater på
obligatoriska träffar i Umeå. Dessa träffar omfattar moment som introduktion, tentamen och studiebesök och kräver några resor per
termin till Umeå. Vid obligatoriska träffar betalar du själv eventuella
resor. Att studera på distans kräver disciplin och du planerar själv för
att kunna följa med i utbildningens plan och du studerar ungefär 40
timmar per vecka.
Lärande i arbete (LIA)
Under utbildningens 3 LIA-perioder (20 veckor) jobbar du i skarpt läge
på olika arbetsplatser. Under LIA-perioderna utvecklar du dina teoretiska kunskaper i praktiken och skapar kontakter som leder till jobb.
Krav på särskilda förkunskaper
Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning krävs
särskild behörighet: Godkänt betyg/E i Matematik B/ Matematik 2 eller
godkänt betyg/E i logistik 1 och logistik 2 eller motsvarande kunskaper.
Godkänt betyg/E i Engelska B/6 eller motsvarande kunskaper

• Affärsjuridik
• Business English
• Examensarbete
• Export och import inkl e-handel
• Internationella transporter
• Kommunikation och ledarskap
• LIA 2 Export och Import och transportledning
• LIA 3 Logistik
• Logistik
• Operativt inköp
• Projektmetodik
• Strategisk logistik
• Transportledning

Sista ansökningsdag: 15 april 2020
Utbildningsstart: 31 augusti 2020
Omfattning: 2 år, 400 YH-poäng, heltid, distans
Antal platser: 20
Antal veckor LIA: 20
Ort: Umeå
Telefon: 090-71 14 12
E-post: christer.lofven@folkuniversitetet.se
Ansökan: folkuniversitetet.se/yh
Övrigt: Utbildningen berättigar
till studiemedel från CSN

