H ö g s k o l a n i g äv l e

H ö g s ko le i n g e n j ö r

Miljöingenjör inriktning VA-teknik, (Co-op) 180 hp

Co-op

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta strategiskt med att förbättra vatten-, avlopps- och avfallshantering
med resurs- och energismarta metoder.
Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning 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 Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Coop) får du kunskaper som är direkt avgörande
för samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Du studerar bland annat vatten- och avloppsteknik, avfallshantering och återvinning,
miljöbedömning, CAD- och GIS-verktyg.
Teknikområdet är miljöteknik men programmet innehålleräven kurser inom matematik,
kemi, biologi, hydrologi, energisystem, samhällsplanering 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.
C O - O P – A R B E T S L I V S E R FA R E N H E T
REDAN UNDER STUDIETIDEN!

Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på
ett företag gynnarbåde dig som student, som
får omsätta teorin i praktiken, och företaget
som får in ny kunskap. Som student får du
även nyttig arbetslivserfarenhet 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
sammanlagd 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. Coop-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.
P ro g ra m start

E fter utbildnin g en

Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning 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.
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 n t a gn i n g . s e
Mer infor m ation

Besök w w w. h i g . s e / m i l j o i n g e n jor eller
kontakta Studievägledningen, 026-64 89 46
eller studentcentrum@hig.se
Konta k t

Zhao Wang, utbildningsledare,
zhao.wang@hig.se
Magnus Lemoine, Co-op koordinator,
men@hig.se

Programmet har antagning på höstterminen.

ARBETSMARKNADEN

VA N LI GA J O BB

Med ett pågående generations- och teknikskifte i branschen är arbetsmarknaden för miljö- och VA-utbildade ingenjörer god både i ett kort och
långt perspektiv. Enligt branschorganisationen Svenskt Vattens medlemsundersökning 2012 behöver 1 200 personer nyanställas som VA-projektörer,
VA-tekniker och processingenjörer inom de närmaste 10 åren. SCB:s prognos visar att sysselsättningen inom näringsgrenen ”Vattenverk, reningsverk
och avfallsanläggningar” bedöms fortsätta att öka under perioden 2012 –
2035 och beräknad efterfrågan på arbetskraft 2035 är 22 000 personer.

A R B E T S G I VA R E

Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala
och privata sektorn.
Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA-bolag, inom industrin
eller på konsultföretag. Exempel på företag är Gästrike Vatten, Tyréns, WSP,
SWECO, Veolia, Helsinge Vatten, Sandviken Energi, Söderhamn Nära och
Roslagsvatten.

Utbildning enligt Co-op

		

H östter min 		

Vårter mi n

Introduktion till miljöteknik 15 hp		
Avfallshantering 7,5 hp 		
Åk 1						 Co-op 1, 10 v
Algebra och geometri 7,5 hp
Linjär algebra 7,5 hp
Envariabelanalys 5 hp
				
Miljö- och vattenkemi 7,5 hp 		
VA-teknik 7,5 hp			
Mekanisk värmeteori och
						
strömningslära 7,5 hp
Åk 2				
Co-op 2, 10 v
Miljö och hållbar utveckling
CAD för VA-teknik 7,5 hp 			
Ekonomi- och
i Östersjöregionen 7,5 hp					 verksamhetsstyrning A 7,5 hp
Avancerad VA-teknik 7,5 hp		
Åk 3			
Co-op 3, 10 v
		
Hydrologi 7,5 hp

Geografisk informationsteknik 7,5 hp

Miljömikrobiologi 7,5 hp

Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp

				
Livscykelanalys 7,5 hp
Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp
Åk 4
Co-op 4, 10 v							
				
Fördjupning inom miljöteknik 15 hp

Examensarbete 15 hp
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(Eventuella kursändringar kan komma att ske i programmet.)

