KURSSAMARBETEN MILJÖBRON
Sustainable marketing management
Miljöteknik för elektroingenjörer
Dec
Miljöledningssystem
Produktutveckling
Miljövetarpraktik
Miljöpsykologi
Examensarbeten*

Jan

Okt

Livscykelanalys
Examensarbeten*
Miljövetarpraktik
Miljöledningssystem
Energiingenjörspraktik

Sep

Examensarbeten 30 hp*
Energiingenjörspraktik
Miljöledningssystem
Miljövetarpraktik
Livscykelanalys

Mar

Juni

Digitala media
Sustainable logistics
Sustainable management
Examensarbeten 15 hp*
Examensarbeten 30 hp, forts.*

* Examensarbeten skrivs året runt. Vanligast är att studenterna skriver på våren. Kontakta info@miljobron.se

HÖSTTERMINEN
Kvalitet och ledningssystem, Högskolan i Borås
Vill ni vidareutveckla ert kvalitet– och miljöledningssystem? Låt studenter titta över ert ledningssystem
med nya fräscha ögon och upptäcka förbättringsmöjligheter. Studenterna jobbar gruppvis och lägger ca sju
dagars arbete på sitt projekt.
Miljöpsykologi, Göteborgs universitet
I den här kursen studerar studenterna beteenden och
mönster. Projektet ska därför relatera till detta. Tidigare har studenterna gjort t.ex. attitydundersökningar
av en vara eller produkt.
Miljövetarpraktik, Göteborgs universitet
Praktikkursen läses av miljövetarstudenter med olika
profilämnen. Vill ni ta emot en praktikant ber vi er specificera vad ni vill ha hjälp med utöver stöttning i det
dagliga arbetet.
LCA, Högskolan i Borås
Projektet går ut på att göra livscykelanalys på en vara
eller tjänst. Projektet utförs i grupper om ca 8 studenter.

Produktutveckling, Högskolan Väst
Kursen öppnar upp för fria projekt. Studenterna kan ta
fram en helt ny produkt baserat på ett marknadsbehov,
eller utveckla en befintlig utifrån era önskemål.
Sustainable marketing management,
Göteborgs universitet
Studenterna arbetar i grupp och kan utifrån ert behov utveckla kommunikations– och marknadsföringsstrategier
gällande ex. hållbarhetsarbete/hållbara tjänster/produkter.
Miljöledningssystem, Göteborgs universitet
I kursen studeras olika typer av miljöledningssystem, fokus
är på ISO14001. Gruppvis tar studenterna fram förslag på
de dokument som behövs för implementering av
ISO14001 anpassade för specifika företag. Kursen ges både
HT och VT.
Miljöteknik Chalmers
I den här kursen undersöker Elektroingenjörer från Chalmers vilken miljöpåverkan en viss typ av teknik, konstruktion eller lösning har och hur den kan förbättras.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö
och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

KURSSAMARBETEN MILJÖBRON

Kursprojekt är en av de projekttyper som vi arbetar med på Miljöbron. Kursprojekten ser olika ut beroende på
kurs och institution men är vanligtvis mellan 1- 7 veckors heltidsarbete. Får man en plats i något av kursprojekten
kan man vara säker på att få god hjälp av intresserade och kompetenta studenter.
Som partner till Miljöbron har du alltid företräde i kursprojekten, förutsatt att er ansökan kommer in i tid. Anmälan
sker två månader före kursstart om inget annat angivits.

Har ni en idé? Vi hjälper er att formulera en projektbeskrivning med rätt arbetsuppgift för att passa i det
kursprojekt som ni är intresserade av. När projektet är klart presenterar studenterna resultaten för er muntligt och
ni får även en skriftlig dokumentation, direkt användbart i ert utvecklingsarbete.

VÅRTERMINEN
Miljövetarpraktik, Göteborgs universitet
Praktikkursen för miljövetare läses av flera olika studenter där alla har en miljöinriktning. Vill ni ta emot en
miljövetarstudent kräver arbetsuppgifterna miljörelevans.
Energiingenjörspraktik, Högskolan i Borås
Studenter från energiingenjörsprogrammet har praktik
under 8 veckor. De besitter goda kunskaper inom
energiområdet, arbetsuppgifterna ska relatera till deras
utbildning. Kursen ges med två olika inriktningar.
Miljöledningssystem, Göteborgs universitet
I kursen studeras olika typer av miljöledningssystem,
fokus är på ISO14001. Gruppvis tar studenterna fram
förslag på de dokument som behövs för implementering av ISO14001 anpassade för specifika företag. Kursen ges både HT och VT.

LCA, Högskolan i Borås
Projektet går ut på att göra livscykelanalys på en vara eller
tjänst. Projektet utförs i grupper om ca 8 studenter.
Digitala media, Högskolan Väst
Studenterna har i uppgift att skapa en digital artefakt.
Detta kan t.ex. vara en filmsnutt, animation, webb-verktyg,
3D-figur, DVD med meny och liknande. Det är studenternas uppgift att identifiera vad som kan passa just er verksamhet bäst.
Sustainable logistics, Chalmers
Gruppvis analyserar studenterna ett logistiksystem ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Sustainable management, Göteborgs universitet
Studenterna genomför gruppvis en hållbarhetsscreening av
företag inom olika branscher. De belyser betydande hållbarhetsaspekter och kommer med förslag på hur företaget
kan hantera dessa.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten har miljö
och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

