NÆRINGSLIVSRINGENS STRATEGI
2021 - 2026
VISJON
Næringslivsringen sikrer kunnskap og kompetanse fra NTNU til norsk BAE-næring

HOVEDMÅL:
Næringslivsringen skal bidra til at studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU
sikrer rekruttering til BAE- næringen (bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen).

DELMÅL 1:
Næringslivsringen skal legge til rette for samarbeid om
framtidig kunnskaps- og kompetansebehov innen det
byggfaglige området. Dette inkluderer livslang læring.
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DELMÅL 2:
Næringslivsringen skal bidra til rekruttering

NÆRINGSLIVSRINGENS AMBISJONER FOR SAMARBEIDET
STUDIER/NÆRING

UTDANNING
•
NTNU skal utvikle kandidatprofiler og rammeverk for framtidens
byggstudier som skal bringe universitetet i verdenstoppen innen feltet
•
Undervisningen skal være kreativ, innovativ og i stadig utvikling
•
Utdanningen skal øke kunnskapen om løsninger som bidrag til
bærekraftig utvikling
•
Utdanningen skal gjennom praktisk bruk øke forståelsen for digitale
løsninger
•
Studietilbudet skal være fleksibelt
•
Studieorganiseringen skal være dynamisk og kunne tilpasse seg
endringsbehov
MEDLEMSBEDRIFTER
•
Norsk BAE-næring er verdensledende
•
Norsk BAE-nærings deltakelse i utdanningsløp blir mønster for
utlandet
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Utviklingsområder for studiet
Økt fokus på forståelse og anvendelse av faglige ferdigheter
Innsikt i innovasjonsprosesser og -muligheter
Innsikt i verdien av faglig samspill
Tilrettelegging for faglig fleksibilitet som øker muligheten for kombinasjoner
Innsikt i ulike virkemiddelapparat som stimulerer utvikling
Stimulering til livslang læring ved tilrettelagt løp for etterutdanning
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Trender som vil påvirker
utviklingen av undervisning og
læringsaktiviteter ved NTNU fram
mot 2030
(Geir Øien, prosjektleder Fremtidens
teknologistudier, NTNU)
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Helhetlig (integrert,
flerdimensjonalt)
kompetansesyn

... og kandidatenes
kompetansemål som
førende for programdesign

Moderne læringsforskning
=> aktiv læring,
samarbeidslæring,
«kontekstualisert» læring,
prosjekt- og problembasert
læring...

... formative
vurderingsformer (vurdering
for læring, ikke bare av) – og
«constructive alignment»
som prinsipp

Nye muligheter i
campusutvikling og nye
læringsteknologier

Økte forventninger til
arbeidsrelevans og
arbeidslivssamarbeid

... og åpen utdanning og
livslang læring

Komplekse («wicked»)
problemer krever mer
tverrfaglighet og etisk
bevissthet

... og økt betydning av
«entrepreneurial mindset»
og «design thinking»

Forventning om mer
fleksibilitet og valgfrihet fra
studentene – fasilitere bedre
«personalized learning
trajectories»

NÆRINGSLIVSRINGENS FOKUS
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• Samspill utdanning – næring

studieplaner/-tilbud

• Samspill utdanning – næring

undervisningsformer

• Samspill utdanning – næring

undervisningsutvikling

• Møteplasser

attraktivitet - presentasjoner

• Kommunikasjon

markedsføring

NÆRINGENS INNVIRKNING PÅ STUDIET
• Etablere et nettverk mellom de som underviser fra
medlemsbedrifter i Næringslivsringen og faglærere
• Møtes en gang pr. år
• Deler erfaringer fra ulike opplegg for undervisning og
samspill med andre studieprogram med mål om læring
og inspirasjon
• Bringer elementer fra diskusjoner i nettverket inn til
styret som kan fremme innspill til studieprogramrådet
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Attraktivitet
Øke antall studenter

Markedsføre studiet
gjennom
studentblogg

Samarbeide med
Nasjonalt senter for
realfagsrekruttering
og Rollemodell

Utarbeide forslag til
kontaktpunkter
mellom
studenter og
bedrifter

Videreføre
skolebesøksordningen

Strategi 2021 - 2026

Fremme/utvikle
byggstudiet
gjennom
Fremtidens
teknologistudier

ATTRAKTIVITET
ØKE ANTALL
MEDLEMSBEDRIFTER
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Fokusere på viktigheten av å opprettholde
studietilbudet for norsk samfunnsbygging
Skape kontaktpunkter med studenter
sommerjobber
bacheloroppgaver
masteroppgaver
prosjektdeltakelse

•

Bygg- og miljødag

•

Medlemsmøte/strategisk seminar

MØTEPLASSER
• Delta på møter og arrangementer hos organisasjonene RIF, BNL og EBA
• Nettverksbyggende
• Henter informasjon om politiske og faglige diskusjoner innen området
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