Hvor NTNU-studentene og arbeidslivet møtes

R A P P O R T R E S U LTAT E R 2 0 1 3 - 2 0 1 5

MANGE NYE BROER FRA NTNU
NTNU Bridge har fått til mye siden lanseringen i oktober 2013. Det skjer mye når samfunnsaktører
og akademia samarbeider.

NTNU-STUDENTER KREVER MYE.
FØRST OG FREMST AV SEG SELV.
HAR DU NOE Å LÆRE AV DEM?

Vi vet at arbeidslivet har et sterkt ønske om å komme i kontakt med våre studenter. Vi vet også at
studentene er sultne på relevante og samfunnsnyttige oppdrag. Det å oppleve at kunnskapen blir
brukt til noe, og at det er en mottaker som venter på det du har kommet fram til, gir økt motivasjon
og inspirasjon.
Fra oktober 2013 til april 2015 har NTNU Bridge vært med på å bygge relasjoner mellom r elevante
samfunnsaktører, fagmiljø og studenter som til sammen har ført til mer enn 80 oppgaver og praksis
plasser. Gjennom fagseminarer, workshops og gjesteforelesninger har folk møttes med et felles mål
om å skape samarbeid på tvers av fagfelt.

Gunnar Bovim, Rektor NTNU

Den kommende fusjonen vil gi flere muligheter til samarbeid med eksterne, både innen utdanning
og forskning. For å virkeliggjøre samarbeidene er det avgjørende å ha gode systemer, kultur for
eksternkontakt og engasjerte arbeidsgivere, faglærere og studenter.
NTNU Bridge jobber hele tiden med den neste koblingen og ønsker å være en viktig bidragsyter i
NTNU sitt arbeid for en kunnskapsbasert samfunnsutvikling.
Denne rapporten gir et innblikk i noe av det NTNU Bridge har oppnådd siden lanseringen.
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NTNU Bridge gjør studentene bedre rustet til å møte arbeidslivet. I tillegg får faglærerne utvidet
nettverket sitt, og forskningsmiljøene vil kunne oppleve mer synlighet og økt finansiering. Det
handler om å gjøre kunnskapen tilgjengelig. Og om å gi studenter relevant utdanning som
samfunnet trenger.

DE GODE HISTORIENE
Vi har intervjuet flere studenter som deler sine erfaringer. Formålet med historiene er å inspirere både
studentene og fagmiljøene til å innlede dialog med relevante samfunnsaktører om oppgavesamarbeid.
Les historiene på www.ntnu.no/bridge

YNGVIL og Røde Kors

“

Namn:
Utdannelse:

Yngvil Osdal Runde
Mastergrad i språkleg
kommunikasjon
Samarbeidspartnar: Norges Røde Kors
Tittel på oppgåve:
“Kva kjenneteiknar ein
engasjerande tekst? Eit retorisk
studium av Norges Røde Kors 
sine givarbrev.”

Eg fikk tilgang til ei
konfidensiell lesarunder
søking og anna materiale hjå
Røde Kors. Det hjalp meg til
å bygge ei meir truverdig og
virkeligheitsnær master
oppgåve.“

Yngvil gjorde ei retorisk analyse av givarbrev frå Røde Kors til masteroppgåva si i
språkleg k
 ommunikasjon. Målet hennar var å gjennomføre eit praksisnært prosjekt,
som ville bli r elevant i arbeidslivet.

ASLAK og Jernbaneverket

“

Navn:
Utdannelse:

Aslak A. Eriksen
Sivilingeniør i Produktutvikling og
produksjon, med spesialisering i
RAMS
Samarbeidspartner: Jernbaneverket
Tittel på oppgave:
Bruk av Risk_OMT-rammeverket
for å analysere jernbanesikkerhet

Utover veiledningen fikk jeg
muligheten til å intervjue
flere ansatte, noe som var
viktig for datainnhentingen
i oppgaven. Det var også
uproblematisk å få tilgang til
andre granskinger, prosjekt
er og prosedyrer.”

Aslak brukte sin fagkunnskap fra studier på NTNU til å analysere jernbanesikkerhet i sin
masteroppgave.

JOSTEIN og Lyng Drilling

“

Navn:
Utdannelse:

Jostein Johansen
Produktutvikling og produksjon
med hovedprofil i materialer
Samarbeidspartner: Lyng Drilling
Tittel på oppgave:
Karakterisering av slitasjesterke
materialer i boreprosesser

Det å skrive for en
bedrift gir en mer praktisk
tilnærming til problemet.
Det å vite at dette faktisk
kan brukes til noe nyttig gir
økt motivasjon.”

Jostein skrev prosjektoppgave for Lyng Drilling. Han valgte å samarbeide med
bedriften fordi de tilbød en spennende oppgave. I tillegg hadde de god kompetanse
innen hans fagfelt.

EIRIN og Virke

“

Navn:
Utdannelse:

Eirin Konstad Nilsen
Master i Europastudier,
Prosjektorientert retning (POM)
Samarbeidspartner: Virke
Tittel på oppgave:
Tjenesteinnovasjon i Norge og EU

Det beste har vært å få jobbe
med en veldig dagsaktuell
problemstilling. Det kan jeg
virkelig anbefale. Forelesere
har ikke alltid samme kunn
skapen om problemstillingene
som organisasjoner og bedrift
er møter i det daglige.”

Eirin Konstad Nilsen skriver masteroppgave i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen
Virke. Det humanistiske fakultet tilbyr en prosjektorientert masterretning, hvor man blir
oppfordret til å knytte oppgaven til en samarbeidspartner.
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NTNU BRIDGE FAGSEMINAR
Under fagseminaret legger en ekstern aktør fram en tematikk virksomheten ønsker mer kunnskap
om. Fagmiljø og studenter jobber deretter aktivt med hvordan de kan svare på problemstillingen før de
kommer med forslag til hvordan den kan behandles videre.

FAGSEMINAR
UNICEF - Morgendagens globale helsesatsing
NTNU Bridge arrangerte fagseminaret
10. september 2014 i samarbeid med Fakultet for
samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).
UNICEF ønsket ny kunnskap om global helse.
Tema var regjeringens mål om videreutvikling
av den norske bistandssatsingen. Tematisk
og geografisk; hvor bør Norge ta et politisk og
økonomisk lederskap i bistand og global helse?
Formålet med seminaret var å skape nye
kontakter mellom fagmiljøene ved NTNU og
UNICEF - og på tvers av fagmiljøene for å utforske
mulighetene for økt samarbeid om forskning og
studentbaserte oppgaver.

Fra venstre: Kim N. Gabrielli (UNICEF), Prof. Terje A. Eikemo, Eva
Bredahl Toft (student), Prof. Geir Arild Espnes, Margareth Sandvik
Alfredsen (student), Prof. Fredrik Carlsen.

Fagseminarets resultater
• Artikkelbidrag til Visjon 2030 konferansen av
Prof. Geir Arild Espnes, Prof. Terje A. Eikemo
og Politisk rådgiver Kim N. Gabrielli.
“Vi ser for oss at NTNUs senter for global helse
vil kunne bidra til en helhetlig tilnærming til
global helse og den norske bistandssatsingen
på tvers av teknologi, innovasjon, medisin og
samfunnsvitenskap.”
• 2 masteroppgaver innen statsvitenskap og
helsevitenskap.
• Praksisplass for student i globaliserings
programmet (Geografisk institutt).
• Dialog med Det medisinske fakultet om ny
master i global helse.

Til sammen 30 deltagere fra blant annet:
Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Institutt
for sosialt arbeid og helsevitenskap, Institutt
for samfunnsøkonomi, FN-studentene, ISFiT,
Institutt for kunst- og medievitenskap, Senter
for fremragende forskning, Studenttinget,
Sosialantropologisk institutt, St. Olavs hospital,
Det medisinske fakultet, Fridtjof Nansen Institutt,
Geografisk institutt, Høyskolen i Sør-Trøndelag og
Institutt for språk og litteratur.

Gjesteforelesning

Full forvirring da politisk rådgiver i UNICEF plutselig reiser seg
midt blant publikum og sier “A lobbyist is just like other people” –
Kim Gabrielli, UNICEF Norge.
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FAGSEMINAR
Språkrådet - Framtidas språkkompetanse
NTNU Bridge og Institutt for språk og litteratur
(ISL) inviterte Språkrådet til fagseminar 9. april
2015. Målet var å lære om språkets relevans i
samfunnet, få innblikk i hva Språkrådet jobber
med og se på muligheter for samarbeid innen
utdanning og forsking.

Fagseminarets resultater

20 deltagere fra: Ulike studieprogram og
noen studenter som delte sine erfaringer om
oppgavesamarbeid. I tillegg fikk vi besøk av en
oppstartsbedrift fra entreprenørskolen som
fortalte om sitt arbeid med en språkopplærings
appen, «Sounds good» for arbeidsinnvandrere.

• Behov for fagmiljø: Språkrådet har behov for
mer kunnskap om, og kartlegging av språkbruk
i arbeidslivet. Språkrådet var tydelig interessert i
forskningen ved ISL og ønsket samarbeid.

• Kompetansebehov: Språkrådet identifiserte
og konkretiserte flere områder hvor behovet
for språkkompetanse er, og vil være til stede
i framtida som et resultat av endringer i
samfunnet.

• Oppgavesamarbeid: Språkrådet signaliserte
at de kunne formulere problemstillinger for
masteroppgaver. De ønsket også innspill til
tematikk for Språkrådets årlige masterstipender.
• Nettverk: Språkrådet signaliserte at de var
interessert i videre dialog og at dette kunne bli et
årlig møte.

Gjesteforelesning

«Er du interessert i framtidas språkkompetanse?»
av seniorrådgiver Bjørg N. Nybø og Dag F. Simonsen.
Tema: Betydning av språk i arbeidslivet, kompetanse og karriere
valg, viktige samfunnsaktører og konkrete samarbeidsmuligheter.
Full sal med 50 studenter, de fleste språkstudenter.

FAGSEMINAR
Norsk Oljemuseum søker kompetanse fra NTNU
Fagseminarets resultater

Norsk Oljemuseum ønsket samarbeid med
fagmiljø og studenter ved NTNU.

• Norsk Oljemuseum tilbyr leseplass, faglige
innspill fra forskningsmiljøet på museet i tillegg
til hjelp med å finne relevante intervjuobjekter
og kildemateriell.

NTNU Bridge og Institutt for historiske studier
arrangerte fagseminar 21. januar 2015 for
vitenskapelige ansatte og studenter.

• Det ligger nå ni oppgaver ute for studentene på
NTNU Bridge sine nettsider. Tema de etterspør
er blant annet: Raffineringsanlegg langs norske
kysten, transportsystemer, politikk og konflikt
i Barentshavet, industriminner/ kulturminne
forvaltning, offshorearbeid og sikkerhet.

Det var 20 deltagere og de fleste var vitenskapelige
ansatte ved Institutt for historie (lektor og
kulturminneforvaltning), Institutt for sosiologi og
statsvitenskap og Institutt for filosofi og religions
vitenskap (anvendt etikk). Studentene var også til
stede.

• Museet dekker reisekostnader og opphold for
studenter innenfor gitte rammer.
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NTNU BRIDGE WORKSHOP
Workshop 13. mars 2014:
“Er du usikker på hva du ønsker å skrive om i din
masteroppgave? Finn ut hva NTNU Bridge kan
gjøre for deg”
20 deltagere, studenter fra
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologi
ledelse (SVT) og Det
Er du student på
SVT eller HF?
humanistiske fakultet (HF).
Bli med

En workshop gir innblikk i egen og andres
kompetanse og setter teori inn i en relevant
sammenheng for å løse en utfordring. Flere
oppgavesamarbeid har blitt til som resultat av
NTNU Bridge workshop.
I løpet av workshopen får studentene trening i
identifisering av nytteverdi, formidling av egen
kompetanse, presentasjonsteknikk og tverrfaglig
samarbeid. Vi inviterer studenter som skriver
oppgave med eksterne aktører til å dele sine
erfaringer.

på workshop!

Workshop 24. mars 2015:
“Ønsker du å nærme deg
arbeidslivet tidlig?”
20 deltagere, studenter
fra Fakultet for
samfunnsvitenskap og
teknologiledelse (SVT)
og Det humanistiske
fakultet (HF).

NTNU Bridge poengterer at oppgavene må
godkjennes av faglærer før studenten kan gå
videre.

“

Det var motiverende
å høre erfaringer fra
studenter som samar
beider med eksterne.
Gøy å se at det finnes
muligheter!”

Torsdag 13. mars

kl:14:00-16:00 Dragv
oll Rom D151

Vi serverer boller

Er du usikker på

og kakao

hva du ønsker å skrive
om i din masteroppg
Finn ut hva NTNU
ave?
Bridge kan gjøre
for deg

Påmelding til kontak
t@bridge.ntnu.no
innen 10. mars
NTNU Bridge har
arbeidsgivere som
ønsker å samarbeide
workshopen er å
finne ut
med deg. Målet med
tema til masteroppgav hvordan du kan bruke NTNU Bridge
for
en. Vi håper du vil
som du kan samar
sitte igjen med konkre å finne oppgavebeide med. Eller
te arbeidsgivere
kunnskap om hvorda
kontakt med arbeid
n du kan komme
sgivere som passer
i
for deg.

ARBEIDSLIVET ER
IKKE LANGT UNN
A

NTNU Bridge foredrag
NTNU Bridge liker å holde foredrag om kobling
til arbeidslivet, om konkrete muligheter som
finnes og om nytten av relevant erfaring. Det
er en del av oppdraget vårt å gjøre tjenestene
våre kjent, samt å vise til de oppdragene som
ligger på nettsiden. Vi har holdt foredrag på
Trøndelagsdagen, Karrieredagen på Dragvoll, ulike
næringssamlinger, vi har hatt ordførerbesøk og
egne fagdager.

- Ingrid, master i
rådgivning.

NTNU BRIDGE KAMPANJER
Medieviter i praksis

Speed date i samarbeid med
Rørosregionens Næringshage

Alle bachelorstudentene er ute i praksis de første
tre ukene i februar. MV2015 «Medieviter i praksis»
er et fag på 15 studiepoeng ved Institutt for kunstog medievitenskap.

NTNU Bridge har i samarbeid med Det
humanistiske fakultet arrangert Speed Date med
bedrifter på Røros. Planlegging og gjennomføring
ble gjort i samarbeid med Røros Næringshage.
11 studenter, dekan og studieveileder reiste til
Røros høsten 2014. Nesten halvparten av disse
studentene skriver nå oppgave i samarbeid med
bedrifter i Rørosregionen.

NTNU Bridge har i samarbeid med emneansvarlig
skaffet flere praksispartnere. Av de 15 arbeids
givere som ønsket en medieviterstudent, ble tre
valgt ut (TOBB, EVRY og Miljødirektoratet), mens
11 nå står på venteliste (blant annet HP, Innovasjon
Norge og Reinertsen).

Våren 2015 skriver Merete Elvan sin master
oppgave i samarbeid med designbyrået Form til
Fjells.

Oppgave med Europastudentene
Bachelor i Europastudier med fremmedspråk tilbyr
bacheloroppgave.
Vi sendte forespørsel til arbeidsgiverne som var
registrert på NTNU Bridge sine nettsider. Flere
aktører var interesserte.

“

Jeg besøkte bedriften
på Røros, hvor jeg
fikk kontakt med
lokalbefolkningen i
forbindelse med data
innsamlingen.”

Johanne Sørumsbrenden studerer Europastudier
og har fått kontorplass noen dager hos SørTrøndelag fylkeskommune. De har hjulpet
med informanter og er ekstern veileder på
bacheloroppgaven. Tema for oppgaven er EUs
vanndirektiv: Hvordan møter Norge kravene fra EU?
Er eksisterende sektorlovgivning god nok til å dekke
alle nye hensyn som forventes tatt?

- Merete Elvan,
Master i medier,
kommunikasjon og
informasjonsteknologi.
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NTNU BRIDGE PÅ NETT
Siden lansering av NTNU Bridge
23. oktober 2013 har vi hatt stor
aktivitet på nettsidene. Idet
arbeidsgiver melder inn oppgaver
og praksisplasser kobler vi de til
relevante aktører internt på NTNU.
Ca. 30% av de vi har tatt kontakt med
oppgir at de har etablert kontakt
med en student og fagmiljøet.

Brukere

Besøkende

• 1900 studenter
• 350 arbeidsgivere
• 100 faglærere/studieveiledere

• 278 000 sidevisninger
• 30 400 besøkende
• 2-300 brukere om dagen

Sosiale medier
1500 likes
på Facebook

600 følgere
på Twitter

260 følgere
på Instagram

NTNU BRIDGE ETTER ETT ÅR
73 % av studentene sier de finner relevante
arbeidsgivere på nettsiden. 31 % sier de fikk
til samarbeid gjennom bruk av nettsiden. I
totalvurderingen av NTNU Bridge (blant studenter
og arbeidsgivere), svarer 61 % 4 eller mer på en
skala fra 1-6, der 6 er svært nyttig. Under finner
dere konkrete eksempler på oppgaver som er
koblet via NTNU Bridge.

Brukerundersøkelsen vi gjorde i oktober 2014 viser at
de fleste arbeidsgiverne ønsker å bruke nettsiden til
å komme i kontakt med studenter og faglærere om
masteroppgaver, sommerjobber eller heltidsjobber.
Totalt har 250 brukere (studenter og arbeidsgivere)
svart på undersøkelsen. 92 % av arbeidsgiverne sier
de er fornøyd med oppfølgingen fra NTNU Bridge
etter de har lagt ut utlysning på nettsiden.

OPPGAVER 2014

.

EKSTERN OPPDRAGSGIVER

TEMATIKK

INTERN KOBLING NTNU

NAV

NAV-brukere som havner utenfor systemet: Arbeids
ledighet, og hvilke sosiale funksjoner arbeidsledige som
gruppe fyller i samfunnet.

SVT - ISS: Prof. Ulla Forseth og student
Emil Øversveen

Designbyrået
Form til Fjells AS

Røros som merkevare: Hvordan kan merkevarenavnet Røros
brukes feil? Det å bygge en kommersiell merkevare som ikke
kan bli for stor.

SVT - ISS: Dr. polit. (sosiologi) Oddveig
Storstad - Bygdeforskning og student
Merete Elvan

UNICEF

Norsk bistand og global helse: Tematisk og geografisk,
hvor bør Norge ta et politisk og økonomisk lederskap i
bistand og global helse?

SVT - ISS: Prof. Geir A. Espnes og
Prof. Terje A. Eikemo og studentene
Eva B. Toft og Margareth S. Alfredsen

Institutt for forsvarsstudier

Sikkerhetspolitikk: Tema ligger innenfor Institutt for
forsvarsstudier sine fagområder.

SVT - ISS: 19 studenter fra NTNU
(statsvitenskap) søkte på stipendet

Devico

International market plan: Identification of business targets, SVT - IØT - prosjektoppgave for student
collection of necessary data and execution/implementation of
the plan directed at the chosen business targets.

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

Framtidens klasserom: Studenter forsker på og innhenter
erfaringer om bruken av framtidens klasserom. Rommet er
i daglig bruk på Charlottenlund videregående skole.

Lektorstudenter

Røros kommune/
Falkbergeringen

Falkbergets liv og diktning: Formidling i et framtidig
Falkbergesenter på Røros. Hvordan få barn og unge til å
interessere seg?

HF - ISL: Prof. Sissel Furuseth og
2 masterstudenter fra litteratur

Sør Trøndelag
Fylkeskommune

EUs vanndirektiv: Hvordan møter Norge kravene fra EU?
Er eksisterende sektorlovgivning god nok til å dekke alle
nye hensyn som forventes tatt?

HF - IH: Førsteamanuensis Lise Rye
og bachelorstudent Johanne Sørums
brenden

Medisinsk museum

NTNU-student utviklet mobilspill som forklarer ultralyd:
«Jakten på ultralydbølgene» ble laget til Forskningsdagene
(brukt i utstilling om ultralyd i Medisinsk museum 2014).

IME - IDI: Erlend Dahl, som nå går 5.
året på Datateknikk, NTNU

Stamdata

Systemutvikling: Søker student innen systemutvikling og
skal påbygge masterstudiet innen samme emne.

IME: Kommet i kontakt med
informasjonsteknologistudent

Pixavi

Informasjonsteknologi: Visning og håndtering av kontakter
(GUI). Løpende oppdatering av kontaktenes tilgjengelighet
i Skype, SIP, Google Talk (nettverk). Håndtering av kontakt
detaljer (database).

IME - Institutt for telematikk:
Forsknings- og utdanningskoordinator
Laurent Paquereau

WWF-Norge

Økologisk fotavtrykk kalkulator: To review and develop
a comprehensive ecological footprint calculator for
WWF-Norway as part of the WWF Green Office initiative
and undertake a study to determine the benchmark for
ecological footprint of offices in Norway.

IVT - Institutt for energi- og prosess
teknikk: Program for industriell økolo
gi, Forsker Richard Wood og student
Věra Jelenová

Leif Olsen Fisk

Fornybar energi: Solenergi, el-fremdrift, design og bygging
av styrhus på en 7 m lang båt.

NT – IMT: To studenter fra Innovative
Sustainable Engineering

Steinkjer kommune

Utvikling av helsetilstand innen landbruksbefolkningen i
Nord-Trøndelag: Har gårdbrukere færre psykiske helse
plager enn andre yrkesgrupper? Er heltidsbønder friskere
enn deltidsbønder? Har yngre gårdbrukere dårligere opplevd
helsetilstand enn andre y rkesgrupper?

DMF: PhD-stipendiat Magnhild Oust
Torske og masterstudent Jon Magne
Letnes
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Oppdrag

Vi har aktivt fulgt opp 150 utlysninger

• 400 utlysninger
(totalt)

• Ble det samarbeid mellom
oppdraget til arbeidsgiver
og student/faglærer
ved NTNU?
Svarte ikke

Oppgaver
40%

Jobb
40%

50% (76)

34 % svarte ja (51)
15 % svarte nei (15)
50 % svarte ikke (76)

Praksis
20%

JA
34% (51)

• 80 meldinger
har blitt sendt
mellom student
og arbeidsgiver via
nettsiden

NEI
15% (15)

PRAKSIS 2014
Mange aktører som tilbyr praksisplasser har fått positive svar fra studenter ved NTNU via nettsiden:
Amnesty International, Ambassaden i Singapore, CupoNation, EVRY, Generalkonsulatet i Houston,
Intro Trainee, Kandidat Helgeland, Miljødirektoratet, NHO Brussel, NRK, Terracycle, Statens
Naturoppsyn, TOBB, VONANO, UNICEF, Hewlett Packard, Innovasjon Norge, Jødisk museum, Politiets
sikkerhetstjeneste, Røros Næringshage, Sinora Health Solutions.

OPPGAVER 2015
EKSTERN OPPDRAGSGIVER

TEMATIKK

INTERN KOBLING NTNU

Næringssjef
Ørland kommune

Studentoppgave innen logistikk. Vi vil gjerne planlegge vare
SVT - IØT: Prof. Luitzen De Boer og
strømmer (godstonnasje) i, ut av og inn til kommunene i Fosen. Prof. Heidi Carin Dreyer

CONVENT

Lage en egen covenants-indeks. Undersøke om det har det
vært en vridning mot mindre beskyttelse av obligasjonseiere
– «lite covenants»

Trondheim kommune

SVT og HF: Kontakt med fem studenter
Ulik tematikk: Religionsvitenskap/kirkepolitikk, regionen
sterkere posisjon innen olje og gass, medievitenskap, innovas som skriver oppgave i samarbeid med
jon og næring.
kommunen

Norsk Oljemuseum

Tema: Raffineringsanlegg langs norskekysten, transport
systemer, politikk og konflikt i Barentshavet, industriminner/
kulturminneforvaltning, offshorearbeid og sikkerhet.

SVT og HF: Historie, Petroleums
teknologi, kulturminneforvaltning
(lista over praksis H16), anvendt etikk

Orkdal kommune

Nerøra dokumentasjon og tilstandsanalyse:
Orkdal framstilling av historie digitalt.

SVT og IME: Kontakt med media,
kommunikasjon og IT v/Handrik Spilker:
Kommunikasjons- og informasjonsstrategi

WWF-China

Unsustainable Businesses in Inner Mongolia.

HF: Student Pål Aune,
Humanister i praksis.

Fylkeskommunen

Språk for arbeidsinnvandrere og språkkompetanse.
Salmar sine språkkurs, “SalMar Norsk” som tema.

HF - ISL: Prof. Brit K. Mæhlum og master
student fra humanister i praksis (ISL)

Gyldendal

Pedagogiske aspektene ved digitale læremidler.

HF – ISL: Helene Hauge og Anne Dahl

Rørosmeieriet AS

Mat som sosial identitetsbærer: Mat som sosial identitets
bærer – fra produkt til opplevelsesbasert næring?

HF - IKM: Prod. Nina Vestberg (Visuell
kultur) og student Ida Jønsberg

Norsk senter for folkemusikk Våren 2016 vil utstillingen “Dans i Norge” formidles på
og folkedans
Ringve musikkmuseum: Trenger studenter til videoklipp fra
publikum under tittelen ”Dans i Norge”. Videopresentasjon
skal vise bredden av danseuttrykk i Norge i dag.
NAV

IT: Kvalitetssikringer av IT-løsninger, helhetlig uatomatisert
testing og leveransestyring i en stor organisasjon.

Beskrivelse av forkortelser:
HF: Det humanistiske fakultet
IME: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk
IVT: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
NT: Fakultet for naturvitenskap og teknologi
SVT: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

IDI:
IH:
IKM:
IMT:
ISL:
ISS:
IØT:

SVT - IØT: Finans, Stein Erik Fleten
(koordinator) og faglærer:
alexei.gaivoronski@iot.ntnu.no

HF - IKM: Film- og videoproduksjon
Førsteamanuensis Svein Høier
IME – IDI: Prof. John Krogstie

Institutt for datateknikk og informasjonsteknologi
Institutt for historiske studier
Institutt for kunst- og medievitenskap
Institutt for materialteknologi
Institutt for språk og litteratur
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for økonomi og teknologiledelse

KONTAKT OSS! Om du er en bedrift, om du jobber eller studerer ved NTNU og ønsker å gjennomføre
et fagseminar, en workshop eller et foredrag – ta kontakt med oss for samarbeid.
Vårt mål er å skape samarbeid på tvers av fagfelt – og samarbeid med eksterne aktører.
kontakt@bridge.ntnu.no
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Hvor NTNU-studentene og arbeidslivet møtes

“ Jeg er veldig glad for at jeg fikk napp hos en
hyggelig og initiativrik student, som nok vil
komme til å gjøre en jobb for min bedrift.”

“ Omleggingen fra Ideportalen til NTNU Bridge
ser forresten ut til å gi oss lettere kontakt med
studenter. Det er veldig positivt for vår del.”

Kari Anna Sandvik,

Grete Waaseth,

daglig leder, pedagogisk veileder, og gründer i Alvens

rådgiver i plan- og utredningstjenesten i Steinkjer kommune

“ Vi fikk mange søknader gjennom NTNU Bridge,
så det virker som om dette er et godt verktøy
som blir brukt av studentene.”

“ Har fått flere gode søkere fra NTNU til
miljøambassadørstilling (Industriell økologi og
energi og miljø). De skal ha intervjuer nå. Veldig
takknemlig for hjelp.”

Marit Holen,
markedsansvarlig i Tamrotor Marine Compressors

Kristin Westby,
seniorrådgiver i kommunikasjonsenheten i Miljødirektoratet

“ Jeg er godt fornøyd og fikk tak i den
kompetansen jeg trengte.”

“ Tror det hjalp veldig, skal bruke dere igjen!”
Anna Christensen,

Leif Olsen,

rekrutteringsansvarlig i PST

daglig leder i Leif Olsen Fisk AS

“ Jeg kan fortelle at vi har fått over 80 søkere
til stillingen sommerjobb 2014, og litt over 30
søkere på systemkonsulent, energidispone
ring. Flere som har henvist til NTNU Bridge
når de har søkt på stillingene uten at jeg kan
gi et eksakt antall. Fikk 15 søkere på Trainee
stillingen.”

“ Opplevde meget god service og kjapp respons.”
Marte Skogheim,
seniorrådgiver, ledelse og kompetanse i Avinor

“ NTNU Bridge er en veldig god plattform som
flere av de andre universitetene/høgskolene
burde kopiere.”

Shafa Yarmoradi,

Mads Solberg,

NTNU-STUDENTER KREVER MYE.
FØRST OG FREMST AV SEG SELV.
HAR DU NOE Å LÆRE AV DEM?
Gunnar Bovim, Rektor NTNU

INTERESSERT I SAMARBEID? REGISTRER DEG PÅ NETTSIDEN VÅR WWW.NTNU.NO/BRIDGE

kontakt@bridge.ntnu.no
Prosjektleder Ida Johanne Ulseth - ida.ulseth@ntnu.no - Tlf.: 47054283
facebook.com/bridgentnu

twitter.com/ntnubridge

8

instagram.com/ntnubridge/

Foto: Victor Kleive

personalrådgiver i Powel AS

Analytiker i Nordic Trustee ASA

