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MEDLEMSSEMINAR 14. JUNI 2022 
Næringslivsringen inviterer til medlemsseminar 14. juni 2022 i Deichman 
Bjørvika, Oslo.  
Denne dagen får vi besøk av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola 
Borten Moe som ønsker å møte sentrale personer fra BAE-næringen og 
samtidig presentere sine tanker om høyere utdanning ved NTNU, klima og 
teknologi.  
Opinion vil presentere markedsundersøkelser knyttet til ungdoms valg av 
utdanning og jobb. Og vi spør: hvordan vil utdanningstilbudet og arbeidslivet 
møte disse trendene?  
Noen av de spørsmålene vi håper å få svar på gjennom dagen er hvilke 
ambisjoner Regjeringen har for Norge når det gjelder teknologisk utvikling og 
utdanning? Og hvilken rolle bør Norge ha som høykompetanseland generelt 

og innen BAE-næringen spesielt?   
Hvilke grep må tas for å stimulere utdanning og forskning til å bli konkurransedyktig? Hvordan kombinerer vi 
ungdommens forventninger til arbeidslivet med bedrifters behov for kunnskap og kompetanse for å løse samfunnets 
utvikling.  
Det blir omvisning i Deichmann Bjørvika med fokus på prosjektprosessen, arkitektur og innovasjon.  
 
Invitasjon er sendt i egen e-post til medlemsbedriftenes kontaktpersoner m.fl.  
______________________________________________________________________________________________ 
JONATHANFEST FOR ÅRETS MASTERSTUDENTER 
 

I år kunne årets avgangskull på masterstudiet på bygg- og miljøteknikk holde sin 
tradisjonelle Jonathanfest til «vanlig» tid. 205 studenter var pyntet til en høytidelig markering 
i aulaen i Hovedbygget på NTNU den 4. mai. Her ble det holdt taler av dekan, 
studieprogramleder, Næringslivsringen og student. Deretter gikk turen innom Samfundet før 
Jonathan ble fraktet over elva til bekransning av «Studenten i den gamle stad». På kvelden 
ble det hele avsluttet med sjøsetting av Jonathan i Palmen med påfølgende middag og flere 
taler. 

______________________________________________________________________________________________ 
EMNEVEGGEN FOR BACHELOR BYGGINGENIØR VED NTNU 
 
Hvordan skal emneveggen til den framtidige bachelorutdanningen for ingeniørutdanning bygg, se ut? Arbeidet med å 
utarbeide studiestruktur og studieinnhold er godt i gang under ledelse av førstelektor Fred Johansen. 16. og 17. juni 
blir det samling i Ålesund for å utarbeide et forslag til ny emnevegg og videre jobbing med denne. Arbeidet skal være 
avsluttet ultimo oktober og iverksettes fra høsten 2023. 
______________________________________________________________________________________________ 
SØKERTALL TIL BYGGSTUDIENE VED NTNU 2022 
  

Søkertallene til høyere utdanning i april, viser at det er 12,4% færre søkere 
nasjonalt til høyere utdanning i 2022 sammenlignet med i 2021. Dette forklares 
delvis med covidperioden vi har vært gjennom og konjunktursvingninger. 
Nedgangen i antall søkere til NTNU er på 8,5%, med en nedgang på 4% for våre 
bacheloringeniør program og 3,5 til våre sivilingeniørprogram. På byggområdet 
fortsetter dessverre den negative utviklingen for flere av våre studieprogram, slik vi 
har sett siden 2015. Det er 5% nedgang i antall søker til vårt 5-årige Bygg- og 
miljøteknikkprogram og hele 18% nedgang for vårt 2-årige Bygg- og 
miljøteknikkprogram. Med dette fortsette den negative trenden i antall  

førstevalgsøker for vårt 5-årige Bygg- og miljøteknikkprogram. Vårt 2-årige Bygg- og miljøteknikkprogram hadde en 
meget positiv utvikling i antall førstevalgsøkere i perioden 2014-2018, med en topp på 340 førstevalgsøker i 2018. 
Etter dette har søkertallene falt til 252 i april 2022. Andel kvinnelige søkere til vårt 5-årige Bygg- og 
miljøteknikkprogram er på 38%, som er en fortsatt økning siden 2018. Resultatene for bachelorprogrammene på 
byggområdet er varierende. Bachelor Geomatikkprogrammet har en økning på 25%. Bachelor 
Byggingeniørprogrammet har nedgang i antall søkere på 26% på Gjøvik og en nedgang på 19% i Ålesund, mens 
søkertallet til Trondheim er uforandret. Kvinneandelen til bachelor Byggingeniørprogrammet er økene og er på 29% i 
Gjøvik, 35% i Ålesund og 29% i Trondheim. Kvinneandelen til bachelor Geomatikkprogrammet er på 28%, 
sammenlignet med 2021. 
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