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Fra strategiseminaret i Næringslivsringen 
Strategisamlingen på Scandic Hell 16. februar hadde fusjonsprosessen ved NTNU som 
tema med fokus på byggutdannelsen. 28 representanter fra medlemsbedriftene deltok. 
Det ble lagt vekt på å gi deltakerne informasjon om den pågående prosessen og hva 
som er den endelige målsettingen. Jon Sandnes, BNL var invitert til å fortelle om 
forventningene fra næringen. Deretter var det gruppearbeid både om innspill til 
instituttinndeling, samarbeidet mellom de ulike studiestedene og Næringslivsringens 
framtidig rolle. Samlingen ble avsluttet med en hyggelig middag på Ersgard for de som 
hadde anledning til å delta. 

_____________________________________________________________________________ 
Nytt fra styret 
Styremøtet ble holdt 17. februar 2016. Mye av diskusjonen denne gangen gikk med til å gå gjennom innspillene som 
kom på strategiseminaret. Styret ønsker å følge opp disse med en workshop med medlemmer og NTNU-ansatte fra 
alle studiestedene for å få diskutert hvilke endringer som er aktuelle for å kunne bli en næringslivsring for det nye 
byggstudiet ved NTNU. Det vil bli lagt vekt på å få til åpne og inkluderende prosesser. Invitasjon og tidspunkt blir 
annonsert når det praktiske er avklart.  
Styret fikk også presentert UROP – Undergraduate Research Opportunities, et program med tilbud til studenter i 
tidlige årskurs om å jobbe med forskningsoppgaver. Styret i Næringslivsringen synes dette er en spennende satsing 
og vurderer det også som et bidrag til at flere ønsker å satse på en forskerkarriere.  

____________________________________________________________________________ 
Fakultetsstrukturen i «nye» NTNU 

Den nye fakultetsstrukturen ved NTNU ble vedtatt 15. februar 2016: 
Fakultet A: Ingeniørvitenskap 
Fakultet B: Naturvitenskap, bioingeniørfag 
Fakultet C: Matematikk, informatikk, elektroteknikk 
Fakultet D: Humaniora 
Fakultet E: Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi, audiologi, vernepleiefag 
Fakultet F: Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap 
Fakultet G: Økonomi 
Fakultet H: Arkitektur, billedkunst, produktdesign 
Navnene på fakultetene er ikke endelig bestemt. 
_____________________________________________________________________________________________________________________

BM-dagen og årsmøtet 2016  
er planlagt 1. november. Det vil sannsynligvis bli noen endringer fra tidligere år p.g.a. 
fusjonsprosessen og de endringer og tilpasninger Næringslivsringen kommer til å gjøre i 
den forbindelse. Dette vil vi komme tilbake til etter hvert som ting blir avklart. Vi ber dere 
nå merke av datoen slik at dere har mulighet til å ta turen til Trondheim. 

______________________________________________________________________________
Studieprogrammet bygg- og miljøteknikk 
Studieprogrammet er, forståelig nok, opptatt av hvilke endringer som kommer av det fusjonerte NTNU 

• Fusjon og konsekvenser for studieprogrammet. Arbeidet med samkjøring mellom studiestedene starter etter 
påske.  

• Evalueringen av studieprogrammet i 2015 pekte særlig på 2 forbedringspunkt: HMS og forståelsen av verktøy 
som BIM, LEAN o.l. Arbeidet med å implementere disse elementene i studiet er nå avsluttet og gjenspeiles i 
studieprogrammet.  

• Det jobbes med en sterkere markedsføring av 2-årig master, d.v.s. inntaket av ingeniørstudenter fra 
høgskolene som ønsker 2-årig påbygging til master. 

• Studieretningsvalg viser en gledelig dreining i retning av definerte behov i næringen. Studieretning veg, 
jernbane, transport og geomatikk øker fra 9 til 31 og vassdragsteknikk, vannforsynings- og avløpsteknikk 
holder stand med 31 studenter. På de andre studieretningene er det mindre endringer som følge av at de 
andre øker.  

______________________________________________________________________________ 
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