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Folkuniversitetet och KTH i nytt
samarbete – startar kurser för
yrkesverksamma inom
fastighetsbranschen.
Det finns idag ett stort behov av kompetensutveckling för yrkesverksamma
inom fastighetsbranschen. Samtidigt finns det få möjligheter till fortbildning
inom området. Det var skälet till att Folkuniversitetet och KTH bestämde sig
för att tillsammans utveckla kurser för denna yrkesgrupp. Redan till våren
2019 kommer man att erbjuda kursen inom fastighetsrätt och på sikt även
fastighetsfinansiering.

Under våren 2018 inledde Folkuniversitetet och KTH en dialog om samarbete
kring kurser för yrkesverksamma personer inom fastighetsbranschen. Det var
två inriktningar som stod i fokus för diskussionerna; fastighetsfinansiering
och investering samt kommersiell juridik och fastighetsrätt. Det är områden
som är föränderliga och därför viktiga för personer med mer seniora
positioner att hålla sig uppdaterade kring. Till våren 2019 startar kurserna.
– Jag tycker att det är mycket positivt att kunna bidra till detta samarbete och
till denna möjlighet till kompetensutveckling för förvaltare och andra
personer i liknande roller. Nu kan vi erbjuda dem att fördjupa sina kunskaper
inom kommersiell juridik och fastighetsrätt. KTH bedriver utbildningar och
forskning inom det fastighetsvetenskapliga området och det har sedan
tidigare funnits ett samarbete mellan lärare på KTH och Folkuniversitetet,
säger Jonny Flodin, forskare och universitetsadjunkt vid KTH. Han är även
kursansvarig och examinator för kursen Kontrakt inom kommersiella
fastigheter.
Både KTH och Folkuniversitetet har idag utbildningar inom området fastighet.
KTH genom olika kurser och längre utbildningar på högskolenivå, primärt
inom byggteknik, arkitektur, samhällsbyggnad, fastighetsrätt och finans.
Folkuniversitetet driver sedan många år framgångsrikt den yrkesinriktade
utbildningen Diplomerad Fastighetsförvaltare. Både fastighetsrätt och
fastighetsfinansiering är centrala områden inom såväl KTH som
Folkuniversitetet.
Kiram Sundblad, som är utbildningsansvarig för kurser inom arbetslivet och
ansvarig för utbildningen Diplomerad Fastighetsförvaltare på
Folkuniversitetet i Stockholm, ser också mycket positivt på samarbetet:
– Vi har utbildat fastighetsförvaltare i många år och vår utbildning har växt,
och idag är söktrycket enormt. Idag ser vi ett stort behov för verksamma
fastighetsförvaltare att kompetensutveckla sig just inom dessa områden, efter
att de har varit yrkesverksamma ett antal år. Därför känns det som ett
naturligt steg att etablera samarbete med just KTH, eftersom de har en både
djup och bred forskning inom dessa områden. Dessutom har vi flera lärare
och forskare från KTH som undervisar på Diplomerad Fastighetsförvaltare.
Läs mer om kurserna:
Kommersiella kontrakt inom fastigheter

Fastighetsfinansiering och investering
För frågor och mer information kontakta:
Kiram Sundblad, utbildningsansvarig Arbetsliv, Folkuniversitetet Stockholm
kiram.sundblad@folkuniversitetet.se
Tel: 08-789 41 32

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och
vuxenutbildning över hela landet. Det är bildat av de fem stiftelserna
Kursverksamheten vid Stockholms, Uppsala, Göteborgs, Lunds respektive
Umeå universitet. Folkuniversitetet är en idéburen organisation, fristående
från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen.

