Högskolan i gävle

t e k n i k , d ata o c h s a m h ä l l s b y g g n a d

Co-op

Miljöteknik – vatten, återvinning, Co-op 180 hp
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt med att förbättra vattenförsörjning och
återvinning med klimat- och energismarta metoder.
Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell kandidatutbildning på tre år eller med
Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.
Rent vatten, i dricksglaset och i badsjön, är en självklarhet för oss som bor i ett land som Sverige.
För att avloppsrening och vattenförsörjning ska
fortsätta att fungera krävs underhåll, modernisering och innovativ utveckling av de tekniska
systemen. Morgondagens utmaningar med växande avfallsmängder och brist på naturresurser
ställer också krav på förbättrad avfallshantering
och återvinning. I takt med att vi blir allt bättre på
att lämna glas, papper, plast, metall, kemikalier
m.m. till återvinning vill vi också kunna ta tillvara
avfallet på ett effektivt sätt. Exempelvis kan
organiskt avfall och avloppsslam användas för
att producera biogas. Nya tekniska lösningar och
energieffektiviseringar kan bidra till att minska
samhällets miljöpåverkan.
På Miljöteknik – vatten, återvinning får du
kunskaper som är direkt avgörande för samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Du
studerar bland annat vatten- och avloppsteknik,
avfallsteknik, miljöledning, energisystem, miljöbedömning, ekonomi och juridik. Huvudområdet
är miljöteknik men programmet innehålleräven
kurser inom industriell ekonomi, energisystem,
kemi och företagsekonomi. Inom utbildningen
genomförs flera större projektarbeten i nära
samverkan med företag och organisationer.
Utbildningen är framtagen efter branschens
beskrivning av framtida kompetensbehov. Om du
vill kan du läsa vidare på magister-/masternivå.

CO-OP – ARBETSLIVSERFARENHET
REDAN UNDER STUDIETIDEN!

Co-op innebär att du varvar studier med arbete
under planerade arbetsperioder. Kombinationen
av teoretiska studier samt arbete på ett företag
gynnar både dig som student, som får omsätta
teorin i praktiken, och företaget som får in ny
kunskap. Som student får du även nyttig arbets
livserfarenhet om vad det kommande arbetslivet
innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.
I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder
på vardera tio veckor vilket innebär en samman
lagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du
via platsannonser från de företag som Högskolan
samarbetar med eller så ordnar du en Co-opplats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garanteradig en
plats på något av de företag som är knutna till
Högskolan. Det är företaget som avgör om din
ansökan och intervju leder till en anställning.
Om du är intresserad av Co-op så kommer
du att få mer information innan du väljer studie
formen under din första termin.
P ro g ra m start

Programmet har intag på höstterminen.

eller som miljökonsult både inom den kommunala
och privata sektorn. Framtida arbetsgivare kan
vara på ett kommunalt VA- och avfallsbolag, inom
industrin eller på konsultföretag.
Du kan efter examen fortsätta studera på
avancerad nivå med möjlighet till forskarstudier.

E x a m en

Filosofie kandidatexamen
B eh ö ri g hets k rav

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 3b/3c,
Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
A n m ä lan

Anmälan gör du direkt på:
w w w.a nt a gni ng.s e
Mer infor m ation

Besök w w w.hi g.s e /mi l j o t e k ni k eller
kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46
eller studentcentrum@hig.se
Konta k t

Karl Hillman, utbildningsledare,

E fter utbildnin g en

kalhin@hig.se

Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis
vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning

Magnus Lemoine, Co-op koordinator,

ARBETSMARKNADEN

Inom VA-branschen förväntas behovet av utbildade att öka under de kommande åren till följd av pensionsavgångar, teknikskiften och energieffektiviseringar.
Avfallsbranschenär en växande arbetsmarknad där stora utmaningar finns i att förbättra
återvinningen. För att minska oljeberoendet väntas framställningen av biogas att öka i
framtiden.

men@hig.se

VANLIGA JOBB

Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering,
miljöbedömning i kommun eller som miljökonsult inom den privata sektorn.
ARBETSGIVARE

Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA- och avfallsbolag, inom
industrin eller på konsultföretag. Exempel på företag är Gästrike Vatten, Gästrike
Återvinnare, SITA, Helsinge Vatten, Structor, Sandviken Energi, WSP, Söderhamn Nära
och Roslagsvatten.

U tbildnin g enli g t C o - op

		
H östter min 		
Vårter mi n
Introduktion till energisystem		
Arbetsvetenskap och miljöteknik 7,5 hp
Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp
och uthålliga energiformer 7,5 hp						
Åk 1
Introduktion till miljöteknik 15 hp
Grundläggande logistik 7,5 hp/
				
Linjär algebra 7,5 hp
VA-teknik 7,5 hp		

Co-op 1, 10 v

Avfallshantering 7,5 hp

Åk 2

CAD 7,5 hp/				
Geografisk informationsteknik  7,5 hp
			
Co-op 2, 10 v

Industriell miljöledning 7,5 hp		
			

Ekonomi- och				
verksamhetsstyrning A 7,5 hp

Miljökemi 7,5 hp/Envariabelanalys 7,5 hp

Miljö och hållbar utveckling		
i Östersjöregionen 7,5 hp
Åk 3			
Co-op 3, 10 v
Industriell miljöekonomi och juridik 7,5 hp		
Åk 4

		

Co-op 4, 10 v

Ledning för hållbar utveckling 7,5 hp/
Miljöbedömning av energisystem 7,5 hp
Dataanalys och statistik för ingenjörer 7,5 hp
Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp

Livscykelanalys 7,5 hp

Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp

Fördjupning inom miljöteknik 15 hp

Examensarbete 15 hp

(Eventuella kursändringar kan komma att ske i programmet.)

Thomas Nylund, Förbundsdirektör/VD, Gästrike Återvinnare/GÅ Utveckling AB

Röster från några företag delaktiga i Co-op-utbildningen

– Återvinning är en framtidsbransch i stark utveckling. Efterfrågan på kompetens
inom miljöteknik är stor och växande, inte minst i ett internationellt perspektiv.
Svensk avfallshantering ligger idag i framkant i världen. Vi återvinner hela 97 %
av vårt avfall som nya material eller som energi. För att vi ska kunna bibehålla och
utveckla denna position behöver vi välutbildad personal. Co-op utbildningen är ett
utmärkt sätt att kombinera kvalificerade studier med relevant
yrkespraktik. Vi på Gästrike Återvinnare ser mycket positivt på
utbildningen med tanke på framtida rekryteringsbehov.

Mats Rostö, VD Gästrike Vatten
– Vi vill få unga innovativa ingenjörer att vara med att hitta hållbara
lösningar inom VA genom att delta i förändringsarbetet med ny teknik
och nya miljölösningar som följer kretsloppskedjan.
Gävleborg är den industritätaste regionen i landet med stora möjligheter
att bli en centralpunkt för en modern utbildning.
Eftersom Högskolan samverkar med företagen
enligt Co-op-konceptet har vi dessutom större
chans att också få behålla duktiga studenter
inom vår framtidsbransch.

Åsa Bengtsson Sjörs, WSP, konsult
– Det finns förväntningar på att marknadsområdet
för VA/avfall/energi ska växa. Det är med säkerhet ett
framtidsyrke med ett arbetsfält över hela världen!

Fredrik Hedlund, Tf Miljöchef

Weine Wiqvist, VD, Avfall Sverige
– Det här är en utbildning i tiden. Jag är övertygad om att svensk avfallshantering har
många intressanta jobb att erbjuda studenterna när de är klara.

Olle Larsson, Utbildningschef, Utbildningsavdelningen, Region Gävleborg
– Utbildningsenheten samarbetar mycket nära kommunerna i Gävleborg och
andra län, för att på bästa möjliga sätt möta de utbildningsbehov som finns.
Dockningen mellan behov och efterfrågan är central
– ett självklart sätt att se på exempelvis den
generationsväxling som ligger i pipeline hos
många arbetsgivare.
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– Med en riktig miljöteknikutbildning i Gävle så ökar miljökunskapen hos
Gävles företagare och man kan lättare förstå vinsten med en förbättrad
miljö och även förstå miljömyndigheternas roll i arbetet med att förbättra
vår livsmiljö.

