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 Projektkurser startar •
 Co-op-dagen •
 Co-op arbetsperiod 3 •
 Ingenjörsaktiviteter i regionen •

 Terminsstart •
 Projektkurser startar •
 Co-op arbetsperiod 4 •

• Projektkurser startar
• Examensarbeten avancerad  

nivå (master) startar
• Co-op-annonser publiceras
• Co-op arbetsperiod 2
• Ingenjörsaktiviteter i regionen 
• Ingenjörskväll på Högskolan i Gävle

• Projektkurser startar
• Examensarbeten grundnivå startar
• Examensarbeten avancerad  

nivå (magister) startar
• Examensveckor
• Co-op arbetsperiod 1

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Årshjul samverkansaktiviteter

AKTIVITETER UNDER LÄSÅRET 
  Samverkansaktiviteter på Högskolan och i regionen    Möjlighet till uppdrag och kompetensutveckling  
  Gästföreläsningar    Studiebesök    Företagsbesök    Samverkansträffar och temadagar    Forskning  

  Futurum – Studentföreningen Gefleteknologernas arbetsmarknadsdag (äger alltid rum i period 2)



Tekniksamverkan

PROJEKTKURSER UNDER LÄSÅRET

PERIOD 1 – Industriell miljöledning, Produktionslogistik och Miljövetenskap: 
introduktion och projekt. 

PERIOD 2 – Projektkurs i elektronik, Automationssystem, Projektkurs inom 
datavetenskap, Klientutveckling på mobila enheter, Projektkurs i maskinteknik  
och Fördjupning inom miljöteknik/miljöstrategiskt arbete. 

PERIOD 3 och 4 –  GIS-webbtjänster med Open Source, Utveckling av distribuerade 
GIS, Projektkurs inom Industriell ekonomi, Systemperspektiv på miljöteknik/
miljöstrategiskt arbete,  GIS-applikationsutveckling och Designmetoder. 

PRAKTIKKURS, SAMTLIGA PERIODER – Praktikkurs inom samhällsplanering  
samt Praktikkurs i design och formgivning. www.hig.se/tekniksamverkan 
 
Flera av programmen har kurser med större eller mindre projekt där våra studenter 
med fördel samarbetar med näringslivet. Projekten kan omfatta ett eller ett par besök 
eller kontakter, andra kurser löper över längre tid. Projektkurserna brukar uppskattas 
av både studenter, lärare och näringsliv och ofta är de formella kraven lägre än vid 
examensarbeten.

EXAMENSARBETEN 

I slutet av utbildningen gör våra studenter sitt examensarbete och de flesta görs i 
samarbete med näringslivet. Det finns exjobb på både grund- och avancerad nivå. 
Under hösten söker studenterna oftast sin samarbetspartner, men vi förmedlar  
också gärna tips på intressanta områden. 

CO-OP – COOPERATIVE EDUCATION 

Finn din framtida medarbetare redan under studietiden. Utbildningsformen varvar 
studier med arbetsperioder och låter er hitta er blivande kollega redan innan examen. 
Läs mer om vilka program som erbjuder studieformen och hur det går till på  
www.hig.se/co-op 

TEMADAGAR OCH MÖTESPLATSER 

Vi berättar mer om samverkansmöjligheter och möts på Högskolan, online eller ute i 
regionen. Ibland är det ett tema som Automation, andra gånger studentsamverkan. 
Vi möts även gärna på plats i din verksamhet. Håll koll på Tekniksamverkan och 
LinkedIn för aktuella datum och ämnen.  
www.linkedin.com/showcase/tekniksamverkan

FORSKNINGSSAMVERKAN 

Du kan samverka med våra forskare på en rad olika sätt. Ett är att medverka i, eller 
medfinansiera, forskningsprojekt i olika omfattningar – från ett examensarbete inom 
studien till en större del. Under vissa år finns forskarskolor där du kan anställa en 
doktorand, som delar sin tjänst med lärosätet. 
 

KOMPETENSUTVECKLING FÖR YRKESVERKSAMMA 

Du vet väl att du kan söka fristående kurser hos Högskolan? Dessutom erbjuder vi 
kortare kurser på distans för kompetenshöjning inom olika teknikområden.
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