Näringslivsgruppen för Energi och Miljö
- Verksamhetsåret 2018/2019

Programinformation: Energi och Miljö
“Civilingenjören med fokus på ett hållbart samhälle och hållbar teknik
- idag och i framtiden!”

Civilingenjörsutbildningen Energi och miljö vid KTH startade hösten 2010 med
ambitionen att möta samhällets växande behov av kompetenta och välutbildade
ingenjörer inom områdena energi, miljö och hållbar utveckling. Programmet lockade
många sökande och fick studenter från hela landet med en jämn könsfördelning.
Masterprogram för Energi & miljö
•
•
•
•
•
•

Kemiteknik för energi och miljö/Chemical Engineering for Energy and Environment
Elkraftteknik/Electric Power Engineering
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning/Sustainable Urban Planning and
Design
Miljöteknik och hållbar infrastruktur/Environmental Engineering and Sustainable
Infrastructure
Hållbar energiteknik/Sustainable Energy Engineering
Teknik och hållbar utveckling/Sustainable Technology

Efter avslutade studier har studenterna spetskompetens från en gedigen civilingenjörsutbildning med
en helhetssyn på hållbar utveckling. De innehar grundläggande kunskaper om samtliga delar i
energisystemet, från energikälla till energins slutliga användning. Studenterna har även förståelse för
energisystemets roll som sociotekniskt system - där inte bara tekniken ingår utan även de aktörer som
utvecklar, förvaltar och brukar systemet. Även företags- och affärsmässiga villkor när det gäller
planering, strategier och mål för affärsverksamhet inom energi- och miljöområdet ingår. Dessutom
har studenterna goda kunskaper i processen - modellering, simulering och validering av energi- och
miljösystem.

Produktportfölj
Lunchföreläsning
Bjud studenterna på en lunch medans ni presenterar ert företag. Här har ni möjlighet att
presentera vad ni arbetar med samt väcka intresse hos framtida medarbetare.
Studiebesök
Detta är ett bra tillfälle att visa upp ert företag för nyfikna och intresserade studenter, och
locka dem till att välja er som arbetsgivare i framtiden.
Arbetsmarknadsdagen BKW
BKW står för Bergs, Kemi och W-sektionens arbetsmarknadsdag och är ett ypperligt tillfälle
att träffa studenter med olika bakgrund samt att visa upp er som företag.
Masterevent
För att hjälpa studenter välja master anordnas masterevent där företag kopplade till en
specifik master bjuds in. Detta ger er väldigt bra exponering mot de studenter som studerar
eller vill studera en inriktning mot just det ni gör.
Case-kväll
Detta är en fantastisk möjlighet att visa mer hands-on vad ni jobbar med på ert företag. Det
är ett mer intimt event vilket ger möjlighet för både er som företag samt som oss student att
knyta värdefulla kontakter för framtiden.
Övrigt
Vi kan självklart skräddarsy ett event efter era behov och önskemål, några exempel på
tidigare samarbeten:
- Frukostseminarium
- Företags-pub
- Pluggkväll
- Event under Mottagningen
- Olika typer av Marknadsföring

