DHI VARUMÄRKE

THE ACADEMY BY DHI
Global utbildning och kunskapsutbyte

Det krävs stor kunskap för att hantera utmaningar i vattenmiljöer. Därför strävar vi efter att ständigt utveckla vår globala kunskap
och göra den tillgänglig för allt fler. På så sätt hjälper vi människor runtom i världen att lösa problem och hot i deras vattenmiljöer.
THE ACADEMY by DHI handlar om att bygga upp och dela med sig av kunskap. Med vår kapacitet och kompetensutveckling ser
vi till att företag står rustade att hitta och tillämpa lösningar på sina specifika utmaningar.
Vi delar med oss av våra resultat från forskning och utveckling samt våra erfarenheter i nära samarbete med våra kunder. Genom
THE ACADEMY by DHI bjuder vi in alla som är intresserade av vattenmiljöer att delta i våra aktiviteter, som t.ex. offentlig spridning
av information och teknik, partnerskap och support, gruppmöten med MIKE by DHI samt global utbildningsverksamhet och olika
typer av evenemang.
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Vattenbruk och jordbruk
Energi
Klimatförändringar
Kust och hav
Yt- och grundvatten
Urbant vatten
Industri
Miljö och ekosystem
Produktsäkerhet och miljörisker
Utbildning i MIKE by DHI modelleringsverktyg
Utbildning i våra skräddarsydda beslutsstödsystem
Temakurser inom alla våra kompetensområden
Kunskapsutbyte via konferenser, seminarier, workshops och gruppmöten
Spridning av riktlinjer samt publikationer från våra forskningsprojekt
Partnerskap med universitet samt expertråd
Kunskapsspel

DHI VARUMÄRKE

Vi erbjuder utbildningar i mer än 40 länder.
Dessa hjälper effektivt till att lösa
specifika utmaningar relaterade till vatten.

UTÖKA DINA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER
THE ACADEMY by DHI innefattar alla våra globala utbildningar och aktiviteter för kunskapsspridning. Vi utvecklar och arrangerar
utbildningspaket och tillgängliggör forskningsresultat, expert forum, nätverk, partnerskap och teknologi.
UTBILDNING OCH WORKSHOPAR

KOMPETENS OCH PARTNERSKAP

Varje år arrangerar vi hundratals kurser där tusentals fackmän
närvarar. De varierar från tematiska och kapacitetsuppbyggande
workshopar till utbildning i olika programvaror. Våra kurser varar från
ett par dagar till flera månader och är utformade för att passa
deltagarnas specifika behov och de utmaningar de möter i sitt arbete
som operatörer, ingenjörer eller tekniker. En del av våra projekt som
rör kapacitetsuppbyggnad inkluderar omfattande
utbildningskomponenter samt utbildning hos kund.

THE ACADEMY samarbetar med ett flertal universitet och
forskningsorganisationer och ingår i ett globalt kunskapsnätverk.
Studenteter på MSc och PhD-nivå från hela världen kommer till DHI
för att skaffa sig praktiska erfarenheter och skriva sina uppsatser och
avhandlingar.

VI FRÄMJAR OCH LEVERERAR KUNSKAP ÖVER HELA
VÄRLDEN
Vi har mer än 200 utbildare över hela världen. Alla är erfarna
medarbetare och många är erkända internationella experter inom sina
respektive områden. Våra utbildare har ingående kunskaper om lokala
marknader och regelverk. Utbildningen anpassas efter deltagarnas
behov och hjälper dem att utveckla färdigheter och bygga kompetens
– oavsett land och språk. Våra betrodda rådgivare finns alltid nära till
hands.

VÅRA KUNDER








Statliga myndigheter
Regionala och lokala vattenorganisationer
Forskningsinstitutioner och universitet
Teknikkonsulter
Yrkesorganisationer och verkstadsföretag
Vattenverk
Kust- och hamnmyndigheter
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KURSER & EVENEMANG

Utbildningen i vårt MIKE by DHI modelleringsverktyg fokuserar på
praktiska färdigheter och övningar samt hur man får ut det mesta av
programvaran. Våra tematiska kurser behandlar en rad aktuella
ämnen inom alla våra kompetensområden, t.ex. klimatanpassning
eller samlad förvaltning av vattenresurser. Kursdeltagarna kan
tillämpa begrepp, applikationer och principer för beslutsstöd för hela
affärsprocessen. Vi erbjuder även kurser i MIKE CUSTOMISED by
DHI som visar hur verktygen används för att bygga skräddarsydda
beslutsstödsystem.

Kontakta oss: courses@dhigroup.com
För mer information besök: www.dhi.se / THEACADEMYByDHI

Alla som använder MIKE by DHI bjuds in till gruppmöten som ger en
unik möjlighet att lära sig olika tillämpningar, de senaste uppdateringarna av programvaran samt utbyta kunskaper och erfarenheter
med kollegor, modellörer och andra användare.
Våra workshops, seminarier och konferenser tar upp övergripande
ämnen och aktuella teman inom våra kompetensområden samt hur
man kombinerar principerna för beslutsstöd.

