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FORORD
NTNU skal legge premisser for kunnskapsutvikling og skape verdier – økonomisk,
kulturelt og sosialt.
NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal bidra
til at NTNU utdanner kandidater med relevant
og anerkjent kompetanse som kan utfordre
etablerte sannheter, møte globale utfordringer
og utvikle samfunnets framtidige arbeidsliv.
NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal
resultere i internasjonal kunnskapsutvikling
og legge grunnlag for innovasjon og nyskaping
NTNU har derfor utviklet en politikk for samarbeid med arbeidslivet som har som mål å
legge til rette for et økt systematisk samarbeid
med arbeidslivet og NTNU. Det er utviklet tre
hovedmål med tilhørende delmål og veivalg
som skal bidra til å strukturere samarbeidet
med arbeidslivet innenfor våre kjerneområder
utdanning, forskning og nyskaping.
Samarbeidet skal preges av gjensidig respekt
mellom likeverdige parter og en forpliktene
dialog som utfordrer både universitet og
arbeidsliv slik at begge utvikles i internasjonal
målestokk.
Vi ser fram til et bredt, godt og aktivt samarbeid med regionalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv.
Toril A. Nagelhus Hernes
Prorektor for nyskaping, NTNU
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NTNUs politikk
for samarbeid med arbeidslivet

NTNU i Ålesund

Utstrakt, velutviklet og godt samarbeid med arbeidslivet regionalt, nasjonalt
og internasjonalt er nødvendig for at NTNU skal kunne realisere sitt
samfunnsoppdrag. Det er også avgjørende for at NTNU skal kunne oppnå
sin strategi om kunnskap for en bedre verden. NTNU har derfor utarbeidet
følgende visjon, mål og veivalg for samarbeid med arbeidslivet.
Hovedmålene er rettet mot følgende områder: NTNUs generelle
samfunnsoppdrag (1), utdanning (2), forskning og kunstnerisk virksomhet,
og innovasjon (3). Fagnærhet er et gjennomgående viktig prinsipp. I tillegg er
samarbeid og tenkning på tvers av områdene forskning, utdanning og
nyskaping avgjørende for å oppnå våre mål.

NTNU i Gjøvik

Visjon

I samarbeid med arbeidslivet skal NTNU legge premisser for kunnskapsutvikling og skape
verdier – økonomisk, kulturelt og sosialt – slik at vi sammen kan løse sammensatte utfordringer
regionalt, nasjonalt og globalt. Samarbeidet skal preges av gjensidig respekt mellom likeverdige parter og en forpliktende dialog som utfordrer både universitet og arbeidsliv slik at begge
utvikles i internasjonal målestokk. Denne visjonen inngår i og forholder seg til NTNUs overordnede mål om å bli et internasjonalt fremragende universitet, samt NTNUs verdier, eksisterende
politikker og etiske retningslinjer. Følgende mål og veivalg er satt for NTNUs samarbeid med
arbeidslivet innen utdanning, forskning og kunstnerisk virksomhet, innovasjon og nyskaping:

Hovedmål:

1
2
3

NTNU skal bidra til samfunnsutvikling, verdiskaping og realisering av
«kunnskap for en bedre verden» gjennom systematisk og strategisk
samhandling med arbeidslivet.

NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utdanne kandidater
med relevant og anerkjent kompetanse som kan utfordre etablerte sannheter,
møte globale utfordringer og utvikle samfunnets framtidige arbeidsliv.

NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal resultere i forskning som
fremmer nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, og legge
grunnlag for innovasjon, omstilling og nyskaping.
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Delmål. Vi skal:

Veivalg for å oppnå målet. Vi skal:

• Ha en systematisk og strategisk tilnærming
til arbeidsliv på alle nivå, og skape en kultur
som verdsetter en åpen dialog med arbeids
livet

• Videreutvikle et velfungerende system for
samarbeid med arbeidslivet, inkludert god
infrastruktur på alle nivå ved NTNU

• Arbeide for at NTNUs utdanningstilbud og
forsknings- og innovasjonsprosjekter møter
framtidens kompetansebehov i samfunns- og
arbeidsliv

• Systematisk avdekke behov, kunnskap,
innovasjoner og erfaring fra arbeidslivet i vårt
kompetansegrunnlag og integrere og videreutvikle dette i vår undervisning og forskning,
og bidra til å omsette ny kunnskap til praksis

• Bidra til økonomisk og bærekraftig verdiska
ping i arbeidslivet, og ivareta og videreutvikle
vårt samfunnsmessige konkurransefortrinn

• Være proaktiv i kontakten med arbeidslivet,
etablere flere allianser og bygge sterkere
regionale nettverk

• Utnytte vår teknisk-naturvitenskapelige
hovedprofil, samt vår faglige bredde og
mulighetene for tverrfaglighet på tvers av
fagmiljø og campuser, for å øke samhandling
med regionalt, nasjonalt og internasjonalt
arbeidsliv

• Aktivt formidle nytteverdien av kunnskapen
og ferdighetene som NTNU utvikler, til
arbeidslivet

• Være en foretrukket samarbeidspartner for
kulturliv og offentlig sektor og for næringsog industriutvikling i regionene der vi er
lokalisert, og nasjonalt
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• Tydeligere kommunisere humanistisk og
samfunnsvitenskapelig kompetanse til
arbeidslivet i tillegg til vår teknisk-naturvitenskapelige hovedprofil
• Synliggjøre hvordan samarbeid med arbeids
livet bidrar til kunnskapsutvikling og nyskaping
• Bidra til inkluderende arbeidsliv og læringsmiljø

Foto: Terje Trobe

Hovedmål 1: NTNU skal bidra til samfunnsutvikling, verdiskaping og realisering
av «kunnskap for en bedre verden» gjennom systematisk og strategisk
samhandling med arbeidslivet
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Hovedmål 2: NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal bidra til å utdanne kandidater
med relevant og anerkjent kompetanse som kan utfordre etablerte sannheter,
møte globale utfordringer og utvikle samfunnets framtidige arbeidsliv
Delmål. Vi skal:

Veivalg for å oppnå målet. Vi skal:

• Uteksaminere kandidater som er
etterspurt regionalt, nasjonalt
og internasjonalt

• Utvikle vår studieprogramportefølje i nær
kontakt med arbeidslivet

• Imøtekomme og utfordre de behovene
for kompetanse, ferdigheter, verdier og
etiske vurderinger som arbeidslivet
etterspør og har nytte av, i læringsutbyttet
i våre studier
• Være et nasjonalt tyngdepunkt innen
profesjonsutdanning
• Tilby relevant etter- og videreutdanning
av høy kvalitet i samarbeid med arbeidslivet
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• Tydeliggjøre arbeidslivsrelevans i våre studier
og legge til rette for at alle studenter
involveres i systematisk kontakt med
arbeidslivet fra tidlig i studieløpet
• Videreutvikle muligheter for samarbeid på
tvers av fagområdene innen utdanning og
utvikle studentenes kompetanse i tverrfaglig
samarbeid og evne til kritisk refleksjon
• Styrke studentenes karrierekompetanse og
kommunisere deres muligheter for samarbeid
med arbeidslivet tidlig i studieløpet
• Sikre høy kvalitet i praksissamarbeid
• Bedre kommunisere muligheter for å jobbe
med forskning og kunstnerisk virksomhet,
innovasjon og utviklingsarbeid innen bredden
av offentlig sektor
• Synliggjøre studentene som en ressurs i
samarbeid med arbeidslivet

Foto:Ole Ekker

• Sikre relevans i utdanningene våre på
kort og lang sikt og styrke koblingen
mellom disiplinkunnskap og arbeidsliv
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Hovedmål 3: NTNUs samarbeid med arbeidslivet skal resultere i forskning som
fremmer nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, og legge grunnlag for
innovasjon, omstilling og nyskaping
Delmål. Vi skal:

Veivalg for å oppnå målet. Vi skal:

• Bidra til realisering av oppdatert og relevant
kunnskap, tilgjengelig faglig nettverk og
relevant infrastruktur gjennom forsknings
samarbeid med arbeidslivet

• Videreutvikle vårt samarbeid med ledende
kompetansemiljøer, instituttsektoren,
næringsliv og offentlig sektor

• Fremme tverrfaglighet og samarbeid med
arbeids- og samfunnsliv i forskning, kunst
nerisk og museal virksomhet og nyskapings
arbeid
• Arbeide sammen med arbeidslivet for å
fremme omstillingsevne, innovasjon og
virksomhetsetablering i arbeidslivet regio
nalt, nasjonalt og internasjonalt

• Samarbeide med lokalt og regionalt arbeidsliv om å etablere levende laboratorium for å
muliggjøre utstrakt praksisnært og anvendt
forskning, nyskaping og utviklingsarbeid
• Involvere små og mellomstore bedrifter
(smb-er) i større grad i våre forsknings- og
innovasjonsprosjekter
• Stimulere til økt balansert mobilitet blant
egne og utenlandske studenter og ansatte
(jf. Internasjonaliseringsplan)

• Være en drivkraft i bærekraftig nyskaping og
stimulere til entreprenørskap og nyskapingsarbeid i lokalt og regionalt arbeidsliv
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• Stimulere flere studenter og ansatte til å
interessere seg for, og delta i, kunnskapsutvikling, entreprenørskap og nyskapingsarbeid og skape muligheter for dette i lokalt
og regionalt arbeidsliv

Foto: Terje Trobe

• Bidra til økt regionalt, nasjonalt og internasjonalt konkurransefortrinn og verdiskaping
for samarbeidende arbeidsliv og NTNU innen- • Videreutvikle og eventuelt etablere nye felles
møteplasser for samarbeid mellom offentlige
for prioriterte og framtidsrettede samfunnsog private aktører og gründerfellesskap
områder
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