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OPPTAKSTALL FOR BYGG- OG MILJØTEKNIKK
Opptakstallene for studieprogrammene i Bygg- og miljøteknikk er nå klare:
1.kl
2.kl
3.kl
4.kl
5.kl
MTBYGG
(5-årig)
186
196
190
214
201
MIBYGG
(2-årig)
84
80
Direkte opptak til studieretninger, fordeling på hver retning:
Konstruksjon
29
Bygg og anlegg
22
Veg transport og geomatikk
10
Vann og miljøteknikk
10
Digitale byggeprosesser
13
Bachelor:

2018 2017
Gjøvik
64
88
Ålesund
74
45
Trondheim
95
113
______________________________________________________________________________________________
BYGG- OG MILJØDAGEN 2018
Årets Bygg- og miljødag arrangeres 6. november. Dagen vil stort sett følge de siste års mønster. Bedriftene vil fylle
store deler av de åpne arealene i Realfagsbygget for å presentere seg for studentene. Vi minner om at det kommer til
å være både bachelor- og masterstudenter til stede. Foredrag vil foregå i auditoriet R1 fra klokken 09 til 13. Som følge
av endringer i Regjeringen, kommer ikke Ketil Solvik-Olsen som tidligere annonsert. Det jobbes med muligheten for at
etterfølger, Jon Georg Dale, kan overta. I tillegg blir det flere spennende foredrag og en paneldebatt basert på
spørsmål fra studentene til representanter fra næringslivet. På ettermiddagen blir det Sommerjobbmaraton og om
kvelden blir det anledning til å mingle med studenten for bedriftene som ønsker det.
Vi håper mange har satt av dagen og kommer til Trondheim for å benytte denne møteplassen for byggstudenter og
næring!
_____________________________________________________________________________________________
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.

_____________________________________________________________________________________
INNOVASJONSARENA BYGG
NTNU har startet en satsing på å etablere innovasjonsarenaer innen ulike fagområder sammen med ulike næringer.
Målsettingen er å skape et møtested for identifikasjon og utvikling av kommersielle muligheter som et resultat av
forskning. Dette skal kunne være en utviklingsarena hvor også bedrifter skal kunne komme med sine ideer hvor de
ønsker å trekke NTNU med i sine innovasjonsprosesser. For byggområdet har NTNU henvendt seg til
Næringslivsringen om vi kan være interessert å ta en rolle i denne utviklingen. Styret er positiv og nå etableres det en
hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal jobbe fram et forslag til hvordan dette kan gjøres. Et forslag skal legges
fram for styret 15. oktober 2018. Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste nyhetsbrev.

_____________________________________________________________________________________
DAGLIG LEDER

Som et resultat av endringer i Næringslivsringens vedtekter, ble stillingen som daglig leder lyst
ut våren 2018. Ansettelsesprosessen ble avsluttet i juni. Det er nå inngått avtale med
Norconsult AS om videreføring av Lillian Fjerdingen, se bilde, i stillingen som daglig leder de
neste fire årene. Foto: Lasse Berre
_____________________________________________________________________________________
NYE MEDLEMMER
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