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NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblings-

portal mellom NTNU-studentene og 

arbeidslivet, for samarbeid om oppgaver, 

praksisplasser og jobber. NTNU Bridge er 

eneste arbeidslivsportal som retter seg eks-

klusivt mot NTNU-studenter på alle campus 

og studier.

Som arbeidsgiver kan du bruke NTNU 

Bridge for å komme i kontakt med 

studenter for rekruttering og faglig sam-

arbeid. Slik får du tilgang på fersk faglig 

kompetanse til din virksomhet.

På NTNU Bridge kan du finne studenter til:

• Sommerjobber og deltidsjobber under 

studiene

• Samarbeid om bachelor- og master-

oppgaver

• Internships og traineestillinger for 

nyutdannede

• Jobber som krever faglig spisskompetanse

Opprett profil og publiser utlysninger, søk 

blant registrerte studenter og ta kontakt 

med aktuelle kandidater. Våre studenter 

bruker også NTNU Bridge for å søke opp 

aktuelle arbeidsgivere.

Vi arrangerer også oppgavesamarbeid 

workshops. Her kan du presentere 

dine problemstillinger for studenter 

fra ulike fagretninger, og diskutere 

mulige innfallsvinkler til bachelor- og 

masteroppgaver.

Det er fullstendig kostnadsfritt å bruke 

portalen. Det eneste vi krever av deg er at 

oppdragene som publiseres er relevant for 

våre studenter. 

Om NTNU Bridge1

Besøk ntnu.no/bridge

for mer informasjon.

http://ntnu.no/bridge
http://ntnu.no/bridge  
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Har du en uløst oppgave? Har du et faglig 

utviklingsprosjekt du aldri har fått priori-

tert? Trenger bedriften din nye impulser 

og friske faglige innspill? Da kan et opp-

gavesamarbeid mellom student, faglærer 

og din virksomhet være løsningen for 

deg.

Oppgavesamarbeid består i at en student, 

faglærer og virksomhet løser en oppgave 

sammen. Dette åpner muligheter for å 

etablere større faglig nettverk - for alle 

partene. Gjennom oppgavesamarbeid 

kan studenten jobbe med reelle 

problemstillinger som virksomheten 

din er opptatt av og kan dra nytte av. 

Oppgavesamarbeid kan gjennomføres på 

ulike nivå:

Masteroppgaven er en oppgave på høyere 

akademisk nivå med fordypning i et emne 

relevant for graden, og varer normalt 6-12 

måneder. Mange studenter gjennomfører 

også en prosjektoppgave knyttet til master-

oppgaven, i form av en mindre forstudie. 

Denne skrives vanligvis semesteret før. 

Bacheloroppgaven er en oppgave på 

lavere akademisk nivå med fordypning i et 

emne relevant for graden, og varer opptil 6 

måneder.

Det kan være nyttig å være klar over 

at studenter leter etter oppgaveideer i 

avgrensede tidsrom gjennom studieåret:

Februar/mars: De fleste studenter på 

teknologi- og ingeniørfag velger tema for 

prosjektoppgave og skriver oppgaven på 

høsten.

April/mai: De fleste studenter på 

teknologi- og ingeniørfag velger tema 

for masteroppgave og skriver oppgaven 

våren etter.

September/oktober: Mange studenter 

på humaniora og samfunnsvitenskap 

velger tema for masteroppgave og 

skriver oppgaven på våren.

Oktober/november: De fleste 

studentene velger tema for 

bacheloroppgave og skriver oppgaven 

på våren.

Oppgavesamarbeid2
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Vi har gjort det enkelt for deg å opprette 

brukerkonto og publisere 

studentoppgaver og praksisplasser.

For å få tilgang på NTNU Bridge må du 

opprette profil og registrere virksomheten. 

Dette kan gjøres på ntnu.no/bridge, og tar 

kun et par minutter. Når det er gjort kan du 

publisere utlysninger, søke blant registrerte 

studenter og kontakte aktuelle kandidater.

Som arbeidsgiver kan du fritt publisere 

master- eller bacheloroppgaver. Oppgaven 

bør være konkret nok til å identifisere 

aktuelle fagmiljø og studenter, men 

samtidig åpen nok for å kunne tilpasses den 

teori og metode som inngår i fagretningen. 

Dette kreves av deg:

1. Sett deg inn i de ulike formene for 

oppgavesamarbeid, omfang og varighet. 

Gjør en vurdering av hvilket nivå og 

fagområde som kan være aktuelt.

2. Sett deg inn i når studentene velger 

oppgaver og innrett deg deretter. Vi 

anbefaler minst 6 måneder frist for en 

oppgaveutlysning.

Slik går du frem2.1

NTNU-studenter har relevant 

kompetanse for nesten alle bransjer og 

samfunnssektorer. På ntnu.no/studier/

alle finner du alle studiene ved NTNU.

3. Publiser oppgaven på NTNU Bridge. Vi 

følger opp alle oppgaver som kommer inn, 

med mål om å identifisere aktuelle fagmiljø 

og etablere videre dialog.

4. Start dialogen med student og veileder 

så tidlig som mulig. Vær tydelig på hva du 

forventer, men vær åpen for å tilpasse deg 

faglige krav.

5. Signer samarbeidsavtale med student og 

fagmiljø før oppgavesamarbeidet starter.

6. Sett av minst 20 timer til ekstern 

oppfølging i løpet av et halvt år for en 

masterstudent.

http://ntnu.no/bridge/employer
http://ntnu.no/studier/alle
http://ntnu.no/studier/alle


6

Karrieredager

Det arrangeres flere titalls karrieredager 

på NTNU. De aller fleste arrangeres av 

studentene selv, og de største trekker over 

hundre bedrifter og tusenvis av studenter. 

Karrieredager er en ypperlig måte å bli 

kjent med NTNUs studenter, fremsnakke 

bedriften og finne gode kandidater.

Linjeforeninger og studentorganisasjoner

Viktigste kontaktledd mellom studenter og 

arbeidsliv er studentene selv! Studentene 

organiserer bedriftspresentasjon, 

karrieredager og faglig samarbeid gjennom 

sine organisasjoner og linjeforeninger. 

Kontakt med fagmiljøene 

Det meste av samarbeidet med næringsliv 

og offentlig sektor ved NTNU er forankret i 

fagmiljøene. Fagmiljøene har mye kunnskap 

om hvordan samarbeid kan gi faglig utbytte 

for alle parter. Ta direkte kontakt med det 

institutt eller fakultet som er av interesse. 

Næringslivsringer og klyngesamarbeid

Det finnes en rekke næringslivsringer ved 

fakulteter, institutter og studieprogram 

ved NTNU. Hovedformålet med disse 

samarbeidsforaene er å involvere partnere 

i næringsliv, industri og offentlig forvaltning 

for å styrke utdanningsvirksomheten ved 

universitetet. NTNU er også med i en rekke 

nasjonale og internasjonale forsknings- og 

innovasjonsklynger. 

NTNUs Alumninettverk

NTNU Alumni er NTNUs profesjonelle 

nettverk for nåværende og tidligere 

studenter og ansatte. Alumni fungerer 

som en møteplass for kunnskapsdeling 

og erfaringsutveksling mellom NTNU og 

samfunns- og arbeidsliv. Her får du tilgang 

til et verdensomspennende nettverk av 

fagpersoner utdannet ved NTNU. Du kan 

også få hjelp til å komme i kontakt med 

fagmiljø og studenter ved NTNU. 

Flere kontaktpunkt ved NTNU3

Du kan lese mer om samarbeid med 

NTNU her på nettsiden vår:

ntnu.no/bridge/annet_samarbeid

http://ntnu.no/bridge/annet_samarbeid




ntnu.no/bridge

NTNU Bridge @ntnubridge

http://ntnu.no/bridge
https://www.facebook.com/bridgentnu
https://www.instagram.com/ntnubridge/
https://www.facebook.com/bridgentnu
https://www.instagram.com/ntnubridge/

