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BYGG- OG MILJØDAGEN 1. NOVEMBER 2022 
Vi minner om årets Bygg- og miljødag som 1. november 2022 i Realfagsbygget på Gløshaugen, NTNU Trondheim. Det blir bedriftsstand, foredrag, 
sommerjobbmaraton, mingling mellom studenter og næringsliv. I tillegg inviterer dekan på fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi til 
Topplederforum.  
 
VI SES 1. NOVEMBER! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
DAGLIG LEDER FOR NÆRINGSLIVSRINGEN 
Styret i Næringslivsringen har valgt å forlenge avtalen med Norconsult AS om innleie av Lillian Fjerdingen som daglig leder, t.o.m. 30. juni 2023. 
Avtalen har en gjensidig oppsigelse på 3 måneder i perioden. Prosessen med å finne ny daglig leder fortsetter.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
SPØRREUNDERSØKELSER 2022 

Næringslivsringen har også i år gjennomført spørreundersøkelser blant studentene som er ferdig med 
master og bachelor. Undersøkelsen ble gjennomført i juni. Dette er ingen vitenskapelig undersøkelse, men 
en temperaturmåling hvor vi prøver å følge utviklingen i arbeidsmarkedet for studentene som går ut fra 
NTNU. For masterstudentene har vi gjort dette siden 2012 og for bachelor siden 2020. På grunn av lav 
svarprosent på bachelor 2020, regner vi 2021 som det første året hvor vi kan si noe om bachelor. Årets 
undersøkelse gir ingen overraskelse. Byggstudentene har et godt arbeidsmarked. De fleste har jobb kort tid 
etter at de er ferdig. For bachelor tyder det på at en økende andel søker på 2-årig master etter bachelor. 
Masterstudentene får først og fremst jobb hos rådgiverfirmaene, mens de fleste av bachelorstudentene får 

jobb hos entreprenørene. For de som er interessert i svarene mer detaljert, kan de ta kontakt med lillian.fjerdingen@norconsult.com.  
______________________________________________________________________________________________ 
REKRUTTERING TIL BYGGSTUDIENE 
Årets opptak til studieprogrammene på byggområdet på fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, viser at det er nedgang i antall førsteprioritets 
søkere til 5- og 2-årig Bygg- og miljøteknikkprogrammene. For det 5-årige Bygg- og miljøteknikkprogrammet har det vært nedgang siden 2015. 
Frem til 2021 har det vært god søking og en positiv utvikling for det 2-årige Bygg- og miljøteknikkprogrammet. De to siste årene har det derimot 
vært færre søker også til det 2-årige programmet, men antallet søkere er fortsatt høyt. Andelen kvinnelig søkere er høy på begge programmene. 
Antallet søkere til bachelor byggingeniør program er stabil med høye søkertall i Trondheim, men for lave søkertall på Gjøvik og i Ålesund. Det er en 
gledelig økning i antall søkere til bachelor geomatikkprogrammet. Fallet i attraktivitet og antall søkere krever at det arbeides både med utvikling av 
studieprogrammene, rekruttering og markedsføring. For bachelorprogrammene er det også viktig å øke kvinneandelen. 

Denne situasjonen begynner nå å bekymre styret i Næringslivsringen. Derfor er spørsmålet om rekruttering til studiene og etter hvert rekruttering til 
næringslivet satt på dagsorden i tiden framover. I første omgang har styret identifisert følgende tema for videre arbeid: 

 Samarbeide med andre om utfordringen 
 Syniggjøring av jobbmuigheter innen byggnæringen (bedriftsbesøk, rollemodeller) 
 Identifisere byggambassadører som kan kommunisere fagområder på en god måte 
 Endre studienavn til et mer dekkende navn 
 Utvikling av pedagogisk undervisning og formidling 

______________________________________________________________________________________________ 
IMMATRIKULERING 2022 

Immatrikuleringen i år ble gjennomført som i fjor med fysiske møter, hvor det var innslag med 
digital overføring av rektor sin immatrikuleringsseremoni. Våre studenter er gjennomgående godt 

fornøyd med årets studiestart. 

______________________________________________________________________________________________ 

FRA STUDIEPROGRAMRÅDET 
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen ved NTNU (FUI) har besluttet at NTNUs bachelor ingeniørprogram skal fornyes slik at de tilfredsstiller 
bedre nasjonalt regelverk. Dette gjelder både byggingeniørprogram og geomatikkprogrammet. Det er etablert arbeidsgrupper som gir innspill på 
ulike fagområder. Arbeidet med fornying av programmene skal sluttføres i høst og vil innføres fra høsten 2023. 
 
Rektor har vedtatt oppfølging av prosjektet Fremtidens teknologistudier (FTS). For sivilingeniørprogrammene er det derfor etablert en egen 
arbeidsgruppe for dette.  
 
Arbeidsgruppen skal foreslå fornying av felles læringsutbyttebeskrivelser, studieprogramoppbygging (innhold og struktur) og felles emner i tråd med 
råd fra FTS for NTNU sine masterprogram på teknologiområdet. Dette vil danne felles grunnlag for fornying av masterprogrammene. Arbeidet i 
gruppen har startet og skal sluttføres mot 1. kvartal 2023. 
______________________________________________________________________________________________ 
EXCOM 2022 (2021) 

Som sikkert mange av dere er klar over, gjennomføres en hovedekskursjon for byggstudentene på master i 3. klasse kalt 
EXCOM. P.g.a. pandemi  har de siste års ekskursjoner blitt utsatt og noen avlyst. I august kunne EXCOM 2021 
gjennomføres om enn noe forsinket. Turen gikk til Singapore slik den har gjort tidligere. Dette var imidlertid siste tur dit. 
Som et bærekrafttiltak vil framtidige hovedeksursjoner bli lagt til Europa. Årets faglige opplegg var av samme gode kvalitet 
som tidligere. I tillegg var det lagt opp til sosiale aktiviteter for en studentgjeng som ikke har sett så mye til hverandre de 
siste årene.   
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Master 
Bachelor 


