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Reorganisering av Næringslivsringen – siste nytt 

Prosjektgruppen har behandlet de innkomne høringsuttalelsene. Innspillene har gitt konstruktive innspill til den endelige 
rapporten som ble oversendt styret 30. august 2017. Styret har i sitt møte 6. september diskutert prosjektgruppens 
anbefalinger. Et endelig forslag til reorganisering av Næringslivsringen skal behandles på Årsmøtet i Næringslivsringen 7. 
november d.å. 

______________________________________________________________________________________________ 
BIM sommerkurs 2017 
For tredje år på rad har Næringslivsringen bidratt til gjennomføring av sommerkurs i BIM. Nytt av året var deltakelse også fra 
bachelorstudiene. BaneNOR og Statens vegvesen sponset deltakelse fra Ålesund og Gjøvik for til sammen 10 studenter. 35 
studenter deltok. Evalueringsrapporten fra studentene viser at de fleste var tilfreds med opplegget. Den praktiske tilnærmingen til 
BIM gjør temaet mer interessant. Det var en del problemer med PC-kapasitet, lisenser m.m. som trekker ned inntrykket. Enkelte 
ønsker mer tid til egentrening. Hvis noen er interessert I flere detaljer, kan dere kontakte Lillian: lillian@naringslivsringen.no.  
______________________________________________________________________________________________  
Studentopptak 2017 
 
Høsten 2017 er det tatt opp 191 studenter til 5-årig master og 
84 til 2-årig master. Kvinneandelen er henholdsvis 35,7% og 27%.  
For bachelorstudiene, se vedlagte tabell: 
 
Poengkravet for å komme inn på det 5-årige programmet er fremdeles meget 
høyt, ca 5 i snitt fra videregående skole og på det 2-årige masterprogrammet 
må studentene ha nesten B i snitt fra bachelorprogrammet for å komme inn. 

___________________________________________________________________________________________ 
Bygg- og miljødagen 7. november 2017 

Program og opplegg for Bygg- og miljødagen er nå klart og blir sendt ut mandag 18. september 2017. Årets tema er 
digitalisering og dets betydning for næringens framtid, organisatorisk og prosessmessig. Vi håper så mange som 
mulig finner veien til Gløshaugen i Trondheim. I år blir det også deltakelse fra bachelorstudentene fra alle tre 
campuser.  

______________________________________________________________________________________________ 
Årsmøte i Næringslivsringen 7. november 2017 
Årsmøtet i Næringslivsringen holdes som vanlig etter at foredragene på Bygg- og miljødagen er ferdig den 7. november. En viktig 
sak i år er framleggelse av styrets anbefaling om reorganisering av Næringslivsringen som følge av fusjonene mellom NTNU og 
høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. I den forbindelse skal det vedtas nye vedtekter for Næringslivsringen. I tillegg er 
det som vanlig vedtak av årsberetning, regnskap og budsjett samt valg av nye medlemmer til Næringslivsringens styre. Vi håper 
mange vil finne veien til årsmøtet for å kunne ha en stemme når det gjelder det framtidige samarbeidet mellom næringen og NTNU.  
______________________________________________________________________________________________ 
Spørreundersøkelsen 2017 

Siden 2012 har Næringslivsringen samlet inn informasjon fra nyutdannede masterstudenter om 
jobbsøking og ansettelse. Så også i år. Undersøkelsen gir en del bakgrunnsmateriale til den enkelte 
student som studieretning og hovedprofil. Videre spør vi om hvor mange jobber som er søkt, innen 
hvilken bransje og hvor i landet m.m. Årets undersøkelse viser at rådgiverne fortsatt er mest 
populære, særlig på Østlandet og i Midt-Norge når det gjelder søknad. Et positivt innslag i årets 
undersøkelse er at flere har søkt statlige virksomheter. 85% av de som svarte hadde fått jobb i juni. 
Ca. 5% var ikke jobbsøkende da undersøkelsen ble gjort.  Rådgiverne er fortsatt de som ansetter 
flest nyutdannede. Statlig virksomhet kommer dårlig ut på tross av relativt stor søknad. Nærmere 50 
% har blitt rekruttert via sommerjobb, prosjekt-/masteroppgave, rekrutteringsarrangement o.l. Under 
30% har søkt på stilling. Osloområdet rekrutterer over 50% av studentene som er ferdigutdannede.  

______________________________________________________________________________________________ 
Styremøte 6. september 2017 
Styremøtet i september ble holdt på NTNUs campus i Ålesund. Campus er under utvikling og kan skilte med nye lokaler med 
moderne labutstyr for jobbing med digitale verktøy. Selv om mye av utstyret i dag er rigget for marin sektor, kan det med enkle grep 
legges til rette for jobbing med byggrelaterte modeller. Styret fikk både orientering om og omvisning i de nye fasilitetene.  
______________________________________________________________________________________________  


