Yrkesinriktade examina Från och med 1.1.2019
UKM:s förordning om examentsstrukturen inom yrkesubtbildningen

YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA 1.8.2018
Grundexamen i affärsverksamhet				
Grundexamen inom bilbranschen				
Grundexamen inom byggnadsbranschen			
Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen		
Grundexamen inom cirkusbranschen			
Grundexamen i dans				
Grundexamen i datateknik och
datakommunikationsteknik				
8.
Grundexamen inom el- och automationsbranschen
9.
Grundexamen i fiskeri				
10.
Grundexamen i flygplansmekanik				
11.
Grundexamen inom gruvbranschen			
12.
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
13.
Grundexamen i husteknik				
14.
Grundexamen inom hästhushållning			
15.
Grundexamen i idrott				
16.
Grundexamen i informations- och
kommunikationsteknik				
17.
Grundexamen i instrumentvård				
18.
Grundexamen inom konstindustrin			
19.
Grundexamen inom laboratoriebranschen		
20.
Grundexamen inom lantbruksbranschen			
21.
Grundexamen inom lantmäteribranschen		
22.
Grundexamen inom livsmedelsbranschen		
23.
Grundexamen i logistik				
24.
Grundexamen inom läkemedelsbranschen		
25.
Grundexamen i maskin- och produktionsteknik		
26.
Grundexamen inom mediebranschen och
visuell framställning				
27.
Grundexamen i musik				
28.
Grundexamen i natur och miljö				
29.
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och
handledning				
30.
Grundexamen inom processindustrin			
31.
Grundexamen inom rengörings- och
fastighetsbranschen				
32.
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
33.
Grundexamen i sjöfart				
34.
Grundexamen inom skogsbranschen			
35.
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
36.
Grundexamen inom säkerhetsbranschen			
37.
Grundexamen i tandteknik				
38.
Grundexamen i teknisk planering				
39.
Grundexamen inom textil- och modebranschen		
40.
Grundexamen inom trädgårdsbranschen			
41.
Grundexamen inom träindustrin				
42.
Grundexamen inom turismbranschen			
43.
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen		
		
YRKESEXAMINA 1.1.2019
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Yrkesexamen i affärsverksamhet 				
Yrkesexamen i arbete som teamledare			
Yrkesexamen inom bageribranschen			
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter
Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen		
Yrkesexamen i datateknik och
datakommunikationsteknik 				
Yrkesexamen i djurskötsel				
Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen
Yrkesexamen inom energibranschen			
Yrkesexamen i fastighetsförvaltning			
Yrkesexamen i fiskeri					
Yrkesexamen i flygplansmekanik				
Yrkesexamen i flygplatsservice				
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Yrkesexamen inom fordonsbranschen 				
Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik			
Yrkesexamen för företagare					
Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice		
Yrkesexamen inom gruvbranschen				
Yrkesexamen i guideservice 				
Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen 			
Yrkesexamen i husteknik					
Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen				
Yrkesexamen inom hästhushållning 				
Yrkesexamen i idrott och träning 					
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst		
Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
Yrkesexamen inom konstindustrin					
Yrkesexamen i kontakttolkning 					
Yrkesexamen i kundservice på restaurang		
Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
Yrkesexamen inom lantbruksbranschen				
Yrkesexamen inom lantmäteribranschen				
Yrkesexamen i lasthantering					
Yrkesexamen i livsmedelsförädling 			
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 		
Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll 		
Yrkesexamen i massage					
Yrkesexamen i matservice					
Yrkesexamen inom mediebranschen				
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård		
Yrkesexamen inom miljöbranschen				
Yrkesexamen i musikproduktion 					
Yrkesexamen inom naturbranschen				
Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda		
Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning		
Yrkesexamen inom processindustrin				
Yrkesexamen i produktionsteknik 				
Yrkesexamen inom rengörings- och
fastighetsservicebranschen 					
Yrkesexamen inom renhushållning				
Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll				
Yrkesexamen i servicelogistik					
Yrkesexamen i sjöfart					
Yrkesexamen inom skogsbranschen				
Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar 			
Yrkesexamen inom stenbranschen 				
Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen 				
Yrkesexamen inom textil- och modebranschen 			
Yrkesexamen inom transportbranschen				
Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen				
Yrkesexamen inom träindustrin 					
Yrkesexamen inom tullbranschen					
Yrkesexamen i turismservice 					
Yrkesexamen för yrkesdykare 					
Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen 		
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Specialyrkesexamen i affärsverksamhet 			
Specialyrkesexamen i arbetsledning inom
byggnadsbranschen					
Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin		
Specialyrkesexamen inom bageribranschen			
Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen
Specialyrkesexamen i chefskap inom
inkvarterings- och kosthållsbranschen 			
Specialyrkesexamen i datateknik och
datakommunikationsteknik					
Specialyrkesexamen i djurskötsel			
Specialyrkesexamen inom el- och
automationsbranschen 					
Specialyrkesexamen inom energibranschen			
Specialyrkesexamen för fartygselmästare			
Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning			
Specialyrkesexamen i fiskeri 					
Specialyrkesexamen i flygplansmekanik				
Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen 			
Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik		
Specialyrkesexamen för företagsrådgivare			
Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen		
Specialyrkesexamen i husteknik 			
Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen 		
Specialyrkesexamen inom hästhushållning
Specialyrkesexamen i immobilisationsvård
Specialyrkesexamen i informations- och
kommunikationsteknik					
Specialyrkesexamen inom konstindustrin			
Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen			
Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning		
Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen		
Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll 		
Specialyrkesexamen i massage					
Specialyrkesexamen inom mediebranschen
Specialyrkesexamen inom mentalhälsoarbete
och missbrukarvård					
Specialyrkesexamen inom miljöbranschen			
Specialyrkesexamen inom naturbranschen
Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet
och handledning 					
Specialyrkesexamen inom processindustrin			
Specialyrkesexamen i produktionsteknik 				
Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete
Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och
handledningstjänster 					
Specialyrkesexamen inom rengörings- och
fastighetsservicebranschen					
Specialyrkesexamen i rättstolkning				
Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 			
Specialyrkesexamen i servicelogistik				
Specialyrkesexamen inom skogsbranschen			
Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar		
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt				
Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen 		
Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost 			
Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade			
Specialyrkesexamen för trafiklärare				
Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen			
Specialyrkesexamen inom träindustrin				
Specialyrkesexamen i träning 					
Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden
Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen		
Specialyrkesexamen i äldreomsorg				
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SPECIALYRKESEXAMINA 1.1.2019

Yrkesinriktade examina
Från och med 1.1.2019 enligt den nationella utbildningsklassificeringen

Yrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik			
Yrkesexamen inom konstindustrin					
Yrkesexamen i kontakttolkning					
Yrkesexamen inom mediebranschen				
Yrkesexamen i musikproduktion					
Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll				
		
Specialyrkesexamen i föreställnings- och teaterteknik		
Specialyrkesexamen inom konstindustrin			
Specialyrkesexamen inom mediebranschen 			
Specialyrkesexamen i rättstolkning				
Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare 			
Specialyrkesexamen i tolkning för talskadade			
			
DE SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OMRÅDENA			
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst		
				
HANDEL, ADMINISTRAION OCH JURIDIK			
Grundexamen i affärsverksamhet					
Yrkesexamen i affärsverksamhet					
Yrkesexamen i arbete som teamledare				
Yrkesexamen i fastighetsförvaltning				
Yrkesexamen för företagare					
Specialyrkesexamen i affärsverksamhet				
Specialyrkesexamen i arbetsledning inom industrin		
Specialyrkesexamen i fastighetsförvaltning			
Specialyrkesexamen för företagsrådgivare			
Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning		
				
DE NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDENA			
Grundexamen i natur och miljö					
Yrkesexamen inom naturbranschen				
Specialyrkesexamen inom naturbranschen 			
			
DATABEHANDLING OCH KOMMUNIKATION (IKT)		
Grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
					
Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Yrkesexamen i informations- och kommunikationsteknik
					
Specialyrkesexamen i datateknik och
datakommunikationsteknik						
Specialyrkesexamen i informations- och
kommunikationsteknik						
					
DE TEKNISKA OMRÅDENA					
Grundexamen inom bilbranschen					
Grundexamen inom byggnadsbranschen				
Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen			
Grundexamen inom el- och automationsbranschen		
Grundexamen i flygplansmekanik					
Grundexamen inom gruvbranschen				
Grundexamen i husteknik						

Grundexamen inom laboratoriebranschen			
Grundexamen inom lantmäteribranschen			
Grundexamen inom livsmedelsbranschen			
Grundexamen i maskin- och produktionsteknik			
Grundexamen inom processindustrin				
Grundexamen i teknisk planering					
Grundexamen inom textil- och modebranschen			
Grundexamen inom träindustrin					
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen			
			
Yrkesexamen inom bageribranschen				
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter		
Yrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen			
Yrkesexamen inom el- och automationsbranschen		
Yrkesexamen inom energibranschen				
Yrkesexamen i flygplansmekanik					
Yrkesexamen inom fordonsbranschen				
Yrkesexamen inom gruvbranschen				
Yrkesexamen inom husbyggnadsbranschen			
Yrkesexamen i husteknik						
Yrkesexamen inom laboratorie- och mätningsbranschen
Yrkesexamen inom lantmäteribranschen				
Yrkesexamen i livsmedelsförädling				
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin				
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen			
Yrkesexamen i maskinmontering och underhåll			
Yrkesexamen inom miljöbranschen				
Yrkesexamen inom processindustrin				
Yrkesexamen i produktionsteknik					
Yrkesexamen inom stenbranschen				
Yrkesexamen inom textil- och modebranschen			
Yrkesexamen inom träindustrin					
Yrkesexamen för yrkesdykare					
Yrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen			
			
Specialyrkesexamen i arbetsledning inom byggnadsbranschen
Specialyrkesexamen inom bageribranschen			
Specialyrkesexamen inom båtbyggnadsbranschen		
Specialyrkesexamen inom el- och automationsbranschen
Specialyrkesexamen inom energibranschen			
Specialyrkesexamen för fartygselmästare			
Specialyrkesexamen i flygplansmekanik				
Specialyrkesexamen inom fordonsbranschen			
Specialyrkesexamen inom husbyggnadsbranschen		
Specialyrkesexamen i husteknik					
Specialyrkesexamen inom livsmedelsbranschen		
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen
Specialyrkesexamen i maskinmontering och underhåll		
Specialyrkesexamen inom miljöbranschen			
Specialyrkesexamen inom processindustrin			
Specialyrkesexamen i produktionsteknik				
Specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete			
Specialyrkesexamen inom textil- och modebranschen		
Specialyrkesexamen inom träindustrin				
Specialyrkesexamen inom ytbehandlingsbranschen		
								
LANT- OCH SKOGSBRUK						
Grundexamen i fiskeri						
Grundexamen inom hästhushållning				
Grundexamen inom lantbruksbranschen				
Grundexamen i skogsbranschen					
Grundexamen inom trädgårdsbranschen 			
			
Yrkesexamen i djurskötsel					
Yrkesexamen i fiskeri					
Yrkesexamen inom hästhushållning			
Yrkesexamen inom lantbruksbranschen			
Yrkesexamen inom renhushållning				

Yrkesexamen inom skogsbranschen				
Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen 					
Specialyrkesexamen i djurskötsel 					
Specialyrkesexamen i fiskeri					
Specialyrkesexamen inom hästhushållning			
Specialyrkesexamen inom lantbruksbranschen 			
Specialyrkesexamen inom skogsbranschen			
Specialyrkesexamen inom trädgårdsbranschen			
Specialyrkesexamen i utveckling av landsbygden			
			
HÄLSOVÅRD OCH VÄLFÄRD					
Grundexamen i instrumentvård					
Grundexamen inom läkemedelsbranschen			
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen		
Grundexamen i tandteknik						
Yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen				
Yrkesexamen i massage						
Yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård		
Yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda		
Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning		
				
Specialyrkesexamen i immobilisationsvård			
Specialyrkesexamen i massage 					
Specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
Specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning		
Specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och
handledningstjänster						
Specialyrkesexamen i äldreomsorg					
						
TJÄNSTEBRANSCHEN						
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen		
Grundexamen i idrott						
Grundexamen i logistik						
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
Grundexamen i sjöfart						
Grundexamen inom säkerhetsbranschen				
Grundexamen inom turismbranschen					
Yrkesexamen i flygplatsservice					
Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice		
Yrkesexamen i guideservice					
Yrkesexamen i idrott och träning					
Yrkesexamen i kundservice på restaurang 			
Yrkesexamen i lasthantering					
Yrkesexamen i matservice						
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsbranschen
Yrkesexamen i servicelogistik					
Yrkesexamen i sjöfart						
Yrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar			
Yrkesexamen inom säkerhetsbranschen				
Yrkesexamen inom transportbranschen				
Yrkesexamen inom tullbranschen					
Yrkesexamen i turismservice					
Specialyrkesexamen i chefskap inom inkvarterings- och
kosthållsbranschen						
Specialyrkesexamen inom hår- och skönhetsbranschen
Specialyrkesexamen inom rengörings- och
fastighetsbranschen						
Specialyrkesexamen i servicelogistik				
Specialyrkesexamen i skötsel av idrottsanläggningar		
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt				
Specialyrkesexamen i tjänster för specialkost			
Specialyrkesexamen i träning 					
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DE PEDAGOGISKA OMRÅDENA			
Specialyrkesexamen för trafiklärare
			
DE HUMANISTISKA OCH KONSTNÄRLIGA OMRÅDENA
Grundexamen inom cirkusbranschen				
Grundexamen i dans						
Grundexamen inom konstindustrin				
Grundexamen inom mediebranschen och
visuell framställning						
Grundexamen i musik					

