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Ädelstensteknik är utbildningen för
dig som vill arbeta inom ädelstensoch guldsmedsindustrin.
Eftersom jag alltid har varit intresserad av stenar, stenslipning och smyckestillverkning så passade denna utbildning
mig perfekt. Det bästa med utbildningen är alla de praktiska och intressanta kurserna där man tar ett obearbetat
material och skapar något helt nytt efter eget tänkande och
att man efter plugget kan ta sig tid till att göra egna saker.
Jag ska försöka studera vidare inom fasetteringsyrket och
eventuellt ta Diamant certifikat (DGA).

Vill du veta mer?
www.ltu.se - se under
utbildning, Ädelstensteknik
9,5 tim.

Studiemedel
Utbildningen är
studiemedelsberättigad.
n
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Tobias Clausen

Behörighet
Grundläggande behörighet.
Ansökan
Ansökan görs via antagning.se

Jag valde utbildningen Ädelstensteknik för att jag alltid har
haft ett stort intresse av smycken och smyckestillverkning.
Något jag uppskattade väldigt mycket när jag läste utbildningen var att teoretiska kurser varvades med praktiska
kurser och att få vara ute i naturen och inte bara sitta inne i
föreläsningssalar. I mitt arbete har jag daglig användning av
mina kunskaper inom gemmologi, metaller och metallbearbetning.
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3,5 tim.

Utbildningen här uppe är verkligen intressant och man känner hur man utvecklat sina kunskaper genom tiden. Vi har
en möjlighet att genom vår utbildning erhålla ett internationellt certifikat i ädelstensidentifiering genom ”The Gemmological Association Of Great Britain” som gör det mycket
enklare att söka jobb både i Sverige och utomlands. Jag
ser positivt på framtiden inom vår arbetsmarknad. Lannavaara är inte särskilt stort men det är en pittoresk liten by
med mycket natur och trevligt folk. På fritiden brukar vi åka
ut på skoterturer och umgås mycket med varandra och folket som bor runt om i byarna men det finns även möjlighet
för jakt, fiske och guldvaskning.
Sandra Johansson
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Studiemedel

Idag finns det ett ökat behov av vissa yrkeskompetenser. De nya tvååriga högskoleutbildningarna är därför utvecklade i samverkan mellan universitet, studenter och näringsliv för att fylla behovet från arbetsmarknaden. Utbildningarna
innebär att du får blanda praktik med teori på vägen till din högskoleexamen och
riktar sig till dig som tidigare har saknat ett bra alternativ med det upplägget i
utbudet av universitetsutbildningar.
Den tvååriga utbildningen i Ädelstensteknik ges av Luleå tekniska universitet,
men bedrivs huvudsakligen i Lannavaara. Vissa moment och kurser går också
att delvis läsa på distans.
Efter genomgången utbildning har du också möjlighet att avlägga en internationellt certifierad gemmologiexamen (ädelstenslära).

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Arbetsmarknad

Ädelstensteknik
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom ädelstens- och guldsmedsindustrin eller som vill bli egen företagare med verksamhet inom dessa
områden.
Under dina två studieår blandar du praktiska kurser med teoretiska,
där du bland annat får kunskaper inom gemmologi, geologi, mineralogi,
slipteknik och övrig stenbearbetning.
Du läser också kurser omfattande metallbearbetning, plätering, infattningsoch guldsmedsteknik. En kurs i entreprenörskap ingår också i utbildningen,
med syftet att du ska få de verktyg som behövs för att kunna starta ett eget
företag inom något av områdena.
Kurserna leds av universitetslärare från Luleå tekniska universitet och ges
delvis på distans, de praktiska avsnitten i utbildningen leds av lärare på plats i
Lannavaara med mångårig erfarenhet inom sitt område.
Mer information och en fullständig utbildningsplan finns på
www.ltu.se - under utbildning.

Som ädelstenstekniker kan du arbeta som anställd eller i eget företag. Utbildningen ger dig också möjlighet att avlägga en internationellt certifierad gemmologiexamen.
Certifieringen innebär att du kan få uppdrag med identifiering och värdering av
ädelsten både nationellt och internationellt.

Ansökan
Ansökan görs via antagning.se
Intag hösten 2015.

Studieort
Lannavaara är ett litet samhälle i Kiruna kommun, mitt i den vackra fjällnaturen
och nära till natur med goda förutsättningar för geologioch gemmologistudier.
I vårt Kunskapshus bedrivs de teoretiska delarna av utbildningen, där inryms
även ett av Kiruna kommuns studiecentra som bland annat erbjuder möjlighet
att ge och ta emot undervisning på distans samt moderna datorer till undervisningen. I Kunskapshuset finns också ett antal företag inom branschen samlade.
Den praktiska delen av utbildningen genomförs vid Kristallens stensliperi, som
ligger inom gångavstånd. I Lannavaara finns också bekväma och moderna
studentrum i nära anslutning till undervisningslokalerna.

