
COOPERATIVE 
EDUCATION

(CO-OP)
Modell för samverkan i utbildning



• Finns idag för:

• Högskoleingenjörsprogrammen i:
o maskinteknik
o byggteknik
o elektronik och datorteknik

• Civilingenjörsprogrammet i :
o industriell ekonomi 

• Samarbete med företag i:

• Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Skellefteå, Härnösand, 
Kramfors och Vindeln

CO-OP, COOPERATIVE
EDUCATION



• Utbildningen varvas med arbetsperioder och projektkurser ute 
på företag

• Co-op studenten knyts till företaget under studietiden
• Ett antal Co-op utbildningsplatser erbjuds varje år

Co-op inslag

• Arbetsperioder

• Projektarbeten i kurser
• Examensarbete

• Mentorskap

ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE



• Möjlighet att forma studenterna i företagets verksamhet 

• Känd som arbetsgivare 

• Ett smart sätt att rekrytera 
• Studenten är anställd och inte "bara" praktikant

• En naturlig kontaktväg till akademin

VARFÖR CO-OP?



• Avsiktsförklaring
• Företaget rekryterar till sin Co-opplats
• Flexibilitet:

ü I samarbetet (ex. intag vartannat år)
ü I schemaläggning och placeringen under arbetsperioderna
ü I valet av handledare 

• Ingående företag enas om en gemensam lönesättning
• Co-op koordinator

OM MODELLEN



• Livslångt lärande - kompetensutveckling

• Fortbildning för yrkesverksamma 

• Form:
o Deltid ca 25%,
o Mycket på distans, inspelade föreläsningar mm,
o En del fysiska träffar på fredagar 
o Gärna blanda studenter och yrkesverksamma

• Vem:
o Yrkesverksamma med en (teknisk/ingenjörs) universitetsexamen

STUDY FRIDAY? 
KONCEPT UNDER UTVECKLING MED SVERIGES INGENJÖRER



• Förenklat ansökningsförfarande 
o Direkt antagen om (ingenjörs-) universitetsexamen
o Undviker behörighetsprövning per kurs

• Kurspoäng
o Vid avklarad examination ges (högskole)kurspoäng 
o Alternativt, vid avklarat deltagande ges diplom

• Finansiering
o Kurskostnader – universitetet (riktade statliga medel)
o Kompetensutvecklingstid – företag/näringsliv

STUDY FRIDAY? 
KONCEPT UNDER UTVECKLING MED SVERIGES INGENJÖRER



AI Sweden 
• Regeringssatsning 2018-2019 om 40mkr

• kompetensutvecklingsinsats inom AI (artificiell intelligens)

• ”främja fördjupad kunskap om AI inom både näringsliv och 
offentlig sektor för att skapa förutsättningar för stärkt 
konkurrenskraft och utvecklad välfärd”

• … via utbildning på högskolenivå

• Deltagande universitet: Umeå, Chalmers, Göteborg, KTH, 
Linköping, Lund, Örebro

• Kontakt: Helena Lindgren, datavetenskap, Umeå univ.,
helena.lindgren@umu.se

PÅ GÅNG

mailto:helena.lindgren@um

