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NY STUDIEPROGRAMLEDER 
Arne Gussiås skal tiltre i stillingen studieprogramområdeleder for hele byggområdet ved NTNU. Arne kommer fra 
Statens vegvesen hvor han de siste 10 årene har jobbet med strategisk rådgiving. Han har sin bakgrunn fra NTNU 
med siv.ing. og dr.ing. utdanning fra Institutt for konstruksjonsteknikk. Før han begynte å jobbe for Statens vegvesen i 
2005 jobbet han en periode i COWI (og tidligere ICG). Han har ellers også vært involvert i standardisering- og FoU-
arbeid. 
Vi ønsker velkommen og gleder oss til å samarbeide med Arne. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
BYGG- OG MILJØDAGEN 2019 

Det er mange møteplasser som titulerer seg som «Byggbransjens viktigste 
møteplass». Alt er avhengig av hvilket perspektiv vi har. Bygg- og miljødagen 
er den viktigste plassen for deg som ønsker å motivere og rekruttere framtidas 
ingeniører og sivilingeniører. Her kan du drive reklame for eget firma, for 
faglige utfordringer og for spektakulære oppgaver. Bli en inspirasjon for din 
framtidige kollega! 
 
Næringslivsringen er 20 år i år. Det er ikke lagt opp til stor feiring, men en liten 
ekstra «servering» blir det på Bygg- og miljødagen. Ellers blir dagen i tråd med 
det som har vært opplegget de senere årene. Standplassene er alle bortbestilt 

og noen firma har vært nødt til å finne seg i å stå på venteliste. Foredragene holdes i auditorium R7 fra kl 0900 til 
1300. Årets gjennomgangstema blir innovasjon. NTNU satser sterkt på å utvikle innovasjoner sammen med 
næringslivet basert på resultatene fra forskningen som drives ved universitetet. Samtidig er dette et sentralt tema i 
mange bedrifter. Dette ønsker vi å belyse på ulike måter i det som presenteres denne dagen. Studentene inviterer 
bedrifter til Sommerjobbmaraton og på kvelden er det mingling og mat for studenter og ansatte i bedriftene. 
 
Vi regner med at du har satt av dagen og at vi kan ønske deg velkommen til Trondheim og NTNU 5. november 2019! 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

ÅRSMØTE 2019  

Samme dag som vi har Bygg- og miljødagen, holdes årsmøte i Næringslivsringen. I kjølvannet av fusjonen mellom 
NTNU og tre høgskoler i 2017, skjer det en del endringer som også berører Næringslivsringen. Dette gjelder særlig 
innen område studieprogramledelse og studieprogramråd. Vi håper å kunne gi informasjon om dette i tillegg til de 
vanlige årsmøtesakene som årsmelding, regnskap, budsjett og valg.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
ÅRETS OPPTAK 
Masterstudiene: 
Søkertallene til bygg i 2019 lå på samme nivå som det har gjort de to siste årene, i underkant av 1700. Dette er noe 
lavere enn årene 2014 til 2016. Det var en gledelig oppgang på de som hadde bygg som førsteprioritet. Her var det 
2,01 søker pr. studieplass. 31,7% av søkerne var kvinner. 193 studenter møtte til 5-årig master. Poenggrensen gikk 
ved 55,3.  
Antall søkere til 2-årig master ser ut til å holde seg noenlunde stabil.  
 
Bachelorstudiene: 
På bachelorstudiene var det lik eller noe lavere antall søkere til bygg enn det har vært de siste årene. Kvinneandelen 
er derimot økende. Når vi kommer til antall som har møtt, så ser den ut til å være bedre i år enn de to siste årene. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
REKRUTTERING 

Næringslivsringen er opptatt av rekrutteringen til studiene på bygg. Dette 
gjelder generelt og særlig kvinneandelen. Det er derfor besluttet å samle 
innsatsen det kommende året til å sende studenter til sine respektive 
videregående skoler for å fortelle om byggstudiene ved NTNU. Det er også 
utarbeidet en enkel flyer som skal legges igjen hos studieveilederne som en 
påminnelse om at de må orientere elver om muligheter innen byggnæringen. 
Vi oppfordrer også dere i bedriftene til å benytte eventuelle muligheter til å 
drive reklame for studier og jobbmuligheter på møteplasser hvor dere treffer 
unge mennesker som leter etter muligheter i et framtidig arbeidsliv! 


