Högskolan i gävle
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Co-op

Maskiningenjör, Co-op 180 hp

Maskiningenjörsutbildningen är genom sin bredd en bra plattform för en lång rad befattningar inom de flesta branscher. Du kan välja att läsa
utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning på tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.
Du får lära dig de senaste hjälpmedlen för högeffektiv konstruktion och produktion. Detta kombinerat med goda beräkningskunskaper och
god kunskap om logistik och kvalitetsfrågor gör maskiningenjören mycket efterfrågad på arbetsmarknaden.
Utbildningen ger dig en helhetssyn på produktframtagningsförloppet ”från grundidé till färdig
produkt”. Med modern teknologi lär du dig att
utveckla, konstruera och producera produkter. Till
ditt förfogande finns avancerade datahjälpmedel
som till exempel:
–		 Ett av marknadens mest effektiva CAD-system
för konstruktion och ritningsgenerering.
–		 FEM-program för hållfasthetsanalyser.
–		 CAM-system för produktion och optimeringsprogram för skärdata som stöd vid produktionsberedning.
Genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet
får du en bra inblick i ingenjörens vardag och
arbetssituation. Många av regionens företag
och organisationer visar ett aktivt intresse för
ingenjörsutbildningen.
Under studierna kommer du att läsa projekt-och
ingenjörsmetodik, maskinteknik, industriellekonomi
och matematik. I utbildningen ingår projektkurser
där uppgifterna hämtas från arbetslivet. Genom
detta får du träning i att arbeta i projekt, som är
mycket vanligt i arbetslivet, och de olika befattningar
som finns i projektgrupper.
Undervisningen bedrivs i form av projekt
arbeten, föreläsningar, laborationer och seminarier. Laborationerna genomförs i Högskolans
moderna laboratorium för teknik som invigdes
2010. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är
ett viktigt steg ut i arbetslivet.

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-op-plats
på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och
Högskolan kan inte garantera dig 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 studieformen under din första termin.
Programmet har intag på höstterminen.
E fter utbildnin g en

Maskiningenjörer verkar inom en bred arbets
marknad. Ett stort behov finns inom såväl
traditionell tillverkningsindustri som inom olika
konsult- och försäljningsföretag. Efter examen
kan du t.ex. arbeta med produkt- och produk-

Rekryteringsbehovet av högskoleingenjörer uppskattas till mellan 7 000 och
8 000 under de närmaste åren. Det stora behovet beror på att många gymnasieingenjörer
kommer att pensioneras. Enligt arbetsgivarnas bedömning råder det idag brist på yrkeserfarna högskoleingenjörer. Bland nyexaminerade är det antingen balans eller relativt god
tillgång. Prognosen visar goda framtidsutsikter för högskoleingenjörer i maskinteknik inom
exempelvis CAD/konstruktion.

E x a m en

Högskoleingenjörsexamen
B eh ö ri g hets k rav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A,
Matematik D.
Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
A n m ä lan

Anmälan gör du direkt på:
w w w.a nt a gni ng.s e

P ro g ra m start

ARBETSMARKNADEN

tionsutveckling, konstruktion, materialutveckling,
produktionsberedning, försäljning, logistik och
kvalitetsteknik. Att vara projektledare är en vanlig
befattning. Flera av de studenter som examinerats
på programmet har fortsatt studeravidare på ett
masterprogram. Du får mer information om detta
under studiernas gång.
Om du är intresserad av en marin karriär
finns möjligheter att studera till maskinbefäl vid
Högskolan på Åland, Mariehamn, efter studierna
i Gävle. För information om denna utbildning, se
www.ha.ax

Mer infor m ation

Besök w w w.hi g.s e /ma s k i ni ng en j or eller
kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46
eller studentcentrum@hig.se
Konta k t

Per Blomqvist, utbildningsledare, perblt@hig.se
Magnus Lemoine, Co-op koordinator, men@hig.se

VANLIGA JOBB

Beräkningsingenjör, produkt- och produktionsutvecklare, materialutvecklare,
inköpare, kvalitetstekniker, säljare, marknadsförare, logistiker, processledare, arbets
ledare, konstruktör. Att vara projektledare är också en vanlig befattning.
ARBETSGIVARE

Tillverkningsindustrin, processindustrin, privat och offentlig sektor, teknikkonsultföretag.

U tbildnin g enli g t C o - op

		
Åk 1

H östter min 		

Produktutveckling och produktionssystem 20 hp
Projektmetodik 5 hp 		

Produktionslogistik 7,5 hp		
			
Åk
2

Vårter mi n

Linjär algebra för ingenjörer 7,5 hp 		

Organisation och miljö för ingenjörer 5 hp

Grundläggande logistik 7,5 hp

Materiallära och
tillverkningsmetoder 7,5 hp

Co-op 2, 10 v

		

Co-op 1, 10 v

Envariabelanalys för ingenjörer 7,5 hp

Mekanisk värmeteori och		
Mekanik 7,5 hp			
Underhållsteknik 7,5 hp
strömningslära 7,5 hp						

Åk 3

Hydraulik och pneumatik 7,5 hp 		
Tillämpad mekanik 7,5 hp		
				
Co-op 3, 10 v
Differentialekvationer med			
Hållfasthetslära för ingenjörer 7,5 hp
tillämpningar 7,5 hp					

Konstruktion och simulering med
finita elementmetoden 7,5 hp
Maskinelement 7,5 hp

Skärande bearbetning 7,5 hp		
Åk 4
Co-op 4, 10 v 		
Industriella system 15 hp
				

Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp

Examensarbete 15 hp

(Eventuella kursändringar kan komma att ske i programmet.)

Erik Stål, Gruppchef, ÅF-Industry, Mechanical & Plant Design i Gävle
– Efterfrågan på våra tjänster ökar kontinuerligt och vi behöver förstärka
vår organisation med fler teknikkonsulter. Vi är verksamma inom industriella
anläggningar med konstruktion och projektering. Några av de branscher vi
verkar i är papper och massa, bioenergi, ångkraft, verkstad, stål- och gruvi
ndustrin. Genom Co-op-utbildningen får vi möjlighet att
skräddarsy de praktiska delarna när studenterna kommer
ut på deras arbetsperioder.

Anders Gustavsson, Kompetens koordinator, Sandvik AB, KP 2
– Co-op utbildningen ger oss en möjlighet att påverka utbildningens
utformning och innehåll. Dessutom får vi en bra möjlighet att lära känna
våra eventuellt blivande anställda under en längre period, samtidigt som
vi har chansen att visa vad ett arbete på Sandvik kan innebära.
– Ingenjörsyrket är ett av våra framtida bristyrken. Det är positivt att man
i närområdet har möjlighet att läsa till ingenjör
på en attraktiv utbildning utvecklad i samverkan
med näringslivet.”
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Röster från några företag delaktiga i Co-op-utbildningen

