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POSITIVE SØKERTALL FOR BYGG- OG MILJØTEKNIKK 

 
Antall primærsøkere til masterstudiene i Bygg- og miljøteknikk øker også i 2018. Økningen var 
på 3% til det 5-årige programmet og hele 9 % til det 2-årige programmet. Vi regner derfor med 
at opptakskravet vil ligge på det samme høye nivået som tidligere år. For bachelorstudiene 
innen bygg registrerer vi nå en utflating i antall primærsøkere etter to år med kraftig vekst. 

______________________________________________________________________________________________ 
EXCOM 2018 
Årets hovedekskursjon gikk igjen til Singapore med 176 studenter. Programmet omfattet befaring 
av Esplanade, Gardens by the Bay, Marina Bay, Marina Barrage, Bishan Park, NEWater, foredrag 
fra Multiconsult og Arup, besøk hos Jurong Town Corporation (JTC), Urban Redevelopment 
Authority (URA), National University of Singapore (NUS) og University of Reading i Malaysia, 

Land Transport Authority og Land Transport Gallery. I tillegg var det satt av en dag til 
Amacing Race Singapore. Vinner ble lag nr. 20 som besto av Vebjørn Solli, Pernille 
Duvholt, Peder Alvenes, Anua Kirupanithy, Gard Hofshagen og Vanessa Olausen, se bildet til høyre.  
 
Vinner av fotokonkurransen ble lag nr. 2, se venstre: Hilde Vestre Sem, Margaret Egeland, Emilie 
Simonsen, Per Korslund, Einar Sagerud og Martin Berg. 

_____________________________________________________________________________________________ 
DAGLIG LEDER 
Styret i Næringslivsringen søker etter daglig leder i 100% stilling. Stillingen er en åremålstilling på 4 år med mulighet 
for videreføring.  Daglig leder har ansvar for tiltak rettet mot rekruttering av studenter, kvalitet og innhold i utdanningen 
og gode arenaer for samhandling og innovasjon mellom næringsliv, studenter og ansatte på NTNU.  
 
Det søkes etter en daglig leder som er initiativrik og evner å arbeide strategisk. Evne til å bygge nettverk, arbeide 
alene og sammen med andre er viktige egenskaper. Daglig leder må ha høyere utdanning og ledererfaring fra 
næringslivet.  
 
Styret ber om tilbud fra medlemsbedriftene på rollen som daglig leder utført som oppdrag. Tilbudsfrist er satt til 
21.05.2018. Tilbud sendes til styreleder, Berit Laanke (berit.laanke@sintef.no).  
Les mer på hjemmesiden: http://www.naringslivsringen.no/.  
_____________________________________________________________________________________ 

BYGG- OG MILJØDAGEN 6. NOVEMBER 2018 
De fleste standplassene er bestilt. Avtaler om teknisk utstyr er på plass. Utkast til program for 
foredrag skal diskuteres på styremøte 22. mai. Sommerjobbmaraton er full! Årsmøtet holdes etter 
at foredragene er ferdig. 
Det gjenstår bare at du og kolleger bestiller turen til Trondheim! 
På kvelden inviterer studentene de som har vært med på bedriftsstand, til mingling og mat.  

_____________________________________________________________________________________ 
TOPPLEDERFORUM 6. NOVEMBER 2018 

Vi minner om at årets Topplederforum blir lagt til samme dag som Bygg- og miljødagen. Ved å 
komprimere de ulike aktivitetene håper vi at enda flere finner vegen til NTNU i Trondheim og blir med 
på denne samlingen for bygg-miljøet. 

____________________________________________________________________________________ 
NYE MEDLEMMER  
Vi ønsker velkommen! 

_____________________________________________________________________________________ 
NY REKRUTTERINGSVIDEO  
NTNUs fakultet for ingeniørvitenskap har lansert ny video som skal øke interessen hos ungdom til å søke byggstudiet: 
www.ntnu.no/studier/mtbygg.  


