Humanister i praksis (HIP)
Utforsker og utfordrer forestillinger om
hva humanister kan jobbe med
Helen Jøsok Gansmo, fagansvarlig
Gro Synnøve Johnsen, administrativ koordinator
Anne Gaspers, assistent

Innhold i denne presentasjonen
1. Hva er HIP – mål og metode
2. Opptaksprosess
3. Erfaringer fra tidligere bedrifter og HIPstudenter
4. Beskrivelse av HIP-oppdrag for 2020
– Blir du innkalt på intervju, så sjekk ntnu.no/hip for
oppdateringer i listen

Faglighet i praksis

NTNU HIP
Styrker bånd mellom studier og arbeidsliv
«Hva kan en humanist brukes til?»
• tilbyr relevant praksis under studiene
• synliggjør behovet for humanister i
arbeidslivet
• øker studenters selvtillit på egen kompetanse
• inspirerer til masteroppgavesamarbeid
Faglighet i praksis

Hvem kan søke HIP?
• Alle HF-studenter på masterprogram som
legger til rette for EiT-intensivlandsby
• Det er obligatorisk oppmøte på all
undervisning og praksis.
Undervisning: 6. – 8. og 20. januar
Praksis: 9. – 29. januar
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Hva er HIP?
– Et masteremne ved HF som tilbys årlig fra 2005.

• Bare for HF-masterstudenter, semester 2/4
• 7,5 studiepoeng

– Godkjent alternativ til EiT for HF-studenter
– Kombinasjon av undervisning og tre ukers gruppepraksis i en bedrift,
organisasjon eller etat.
– Adgangsbegrenset: ca. 25 plasser

• Studentene håndplukkes gjennom søknad og intervju
• Ambassadører og speidere for HF

Hva får du gjennom HIP?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tre ukers praksis
Prosjekterfaring
Erfaring med tverrfaglig gruppearbeid
Bevisstgjøring rundt egen kompetanse og
utdanning, og hva den kan brukes til
Større nettverk
En fot innenfor arbeidslivet
Relevant erfaring på CVen
Inspirasjon til masteroppgavesamarbeid
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Hva gjør vi?

• Rekrutterer og velger ut motiverte kandidater
• Kobler studenter og praksispartnere

– Veileder eventuelt i utforming av oppdrag
– Noen oppdragsgivere utformer konkret oppdrag, andre er
åpne for at studentene skal få være med på å utforme
oppdraget selv
– Tenk på hvordan hele din kompetanse kan utnyttes!
– Tenk på hva du kan lære!

• Forbereder studentene på praksisoppholdet
– Gruppeprosesser, kurs, refleksjonsøvelser

• Kontrakt mellom praksispartner, student og NTNU
• Følger opp praksisprosessen
– Daglig med studentene – logg/prosessrapport
– Midtveis med student og oppdragsgiver

• Evaluerer prosess og resultat

Obligatoriske aktiviteter
– Kort oppstartsmøte med studentgruppa og oppdragsgiver innen 15.
desember
• Avklar oppdrag og praktiske forhold
• Send møtereferat til fagansvarlig

– Heldagsundervisning 6.–8. og 20. januar 2020
– Hele arbeidsdager for oppdragsgiver 9.–29. januar 2020

• Send daglig grupperapport til faglærer
• Arranger midtveismøte mellom studentgruppe, oppdragsgiver og faglærer
• Overlever rapport/produkt/presentasjon etc. til oppdragsgiver senest 29.
januar

– Rapportinnlevering til faglærer innen 5. februar
– Presentasjon av prosjekt og resultat, heldag 5. februar

– DU FORPLIKTER DEG TIL DISSE AKTIVITETENE/FRISTENE DERSOM DU
TAKKER JA TIL PLASS PÅ HIP

Studentenes prosess – jobbtrening
• Søk

– Søknadsskjema og info www.ntnu.no/hip
– Begrenset antall plasser
– Se nøye på prosjektbeskrivelsene nederst i presentasjonen

• Du skal ikke søke ett konkret prosjekt, men vinkle søknaden din slik at
din kompetanse kommer best mulig frem

• Intervju

Få tips og råd fra NTNU karriere
www.ntnu.no/studier/karriere

– 15 minutter uke 42

• Praksis og kurs
–
–
–
–
–

Arranger forventningsavklaringsmøte innen 15/12
Kurs i (sam)arbeidsmetoder
3 ukers heltidspraksis
Sluttrapport og sluttkonferanse
Hold deg sunn og frisk!
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Opptak
• Søknadsfrist innen 1. oktober

– Søknadsskjema og mer info: www.ntnu.no/hip
– Vedlegg: karakterutskrift, CV med referanser,
attester og/eller kursbevis.
– Oppgi referanse med tlf.nr.

• Intervju uke 42: Vær tilgjengelig!
• Får svar i løpet av uka etter intervju
1. Aksepter plass (kort frist!)
2. Får tildelt gruppe

Innsending av søknad
Søk opptak på HIP på www.ntnu.no/hip
Husk å legge ved vedlegg

Eksempler tidligere studentoppgaver
•

Utarbeidelse av historikk for Leiv Eiriksson
Nyskaping, med sikte på intern bevisstgjøring om
egen virksomhet og hvilket verdigrunnlag den
bygger på.

•

Utvikle konsept for studentkonkurranse

•

Arrangere og markedsføre event

•

Arkivarbeid for utvikling av bedriftshistorie

•

Undersøke internkommunikasjon og foreslå
forbedring av internkommunikasjon

•

•

Undersøke hvordan en organisasjon kan
rekruttere og beholde ikke-vestlige innvandrere
som ressursgruppe blant sine ansatte.

•

Undersøke samsvar mellom kommunens arbeid
for å gjøre Trondheim til en mer attraktiv
studentby, og studentenes reelle kriterier for
hva de opplever som en god studentby.

•

Undersøke hindringer for bruk av el-bil i
Trondheimsregionens kommuner.

Oversettelsesarbeid

•

•

Markedsføring i nye kanaler

•

•

Tekstarbeid med det formål å oppnå en mest
mulig klar fremstilling av hva bedriften står for og
kan tilby, og utarbeiding av presentasjoner som
skal holdes på engelsk i internasjonale forum.

Undersøke betydningen av kjønnsforskjeller i
gründersammenheng.
Undersøke holdninger til Corporate Social
Responsibility blant gründere i Norge tilknyttet
en inkubator. Rapporten ble vedlagt et innspill
til Næringsdepartementet og Innovasjon Norge,
som ble godt tatt imot.

•

Et prosjekt relatert til visualisering, strategi og
språk i et teknologitungt
transportovervåkingssystem.

•

Forslag til praksispartnere/oppgaver kan
sendes hip@hf.ntnu.no

Sitater fra partnervirksomhetene om
studentene:
” De lagde en

rapport på et frustrerende problem vi har hatt og
det er mitt inntrykk at dette har vært nyttig.”
” Jeg er kjempefornøyd! De jobbet godt og selvstendig og jeg fikk
mye ut av det! ”
” Jeg tror det er en god oppdagelse både for studentene selv og
for bedriftene vi jobber med at humanistisk kompetanse kan
brukes i næringslivet.”
” Vi fikk kjapp tilbakemelding fra dem på våre innspill og det var
spennende å se hvordan de to studentene som også var fra to
forskjellige studieretninger klarte å komme fram til en
innfallsvinkel til problemet vårt. ”

Sitater fra HIP-studentene
• «Forventningene ble innfridd og vel så det. Dette er et
bra opplegg, skreddersydd for humanister»
• «Jeg har fått kjempeutbytte av HIP og har vokst veldig»
• «Jeg har blitt mye mer bevisst på min egen
kompetanse og jeg har sett at det finnes et behov for
den i arbeidslivet. Alt i alt er jeg blitt sikrere på meg
selv og hva jeg kan»
• «Jeg har gått innhyllet i tåke og ikke visst hva jeg skulle
gjøre. Nå har jeg blitt satt på riktig spor!»
• «Dette har vært en udelt fin opplevelse! Takk for at jeg
fikk være med!»
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Hva gjorde du på Humanister i praksis?
Isabell Rong, master i
religionsvitenskap. Praksis hos
Nasjonalt Pilegrimssenter.

–Jeg utarbeidet en festivalferd
som skal gå fra Øyafestivalen
til Pstereofestivalen i august,
via pilegrimsleden OsloTrondheim. Her skal folk få
oppleve ulike konserter
underveis. I etterkant av
praksisen fikk jeg tilbud om en
prosjekt-stilling for å jobbe
videre med festival-ferden,
noe jeg har sagt ja til.
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Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand, anvendt etikk
Praksisplass: Aalberg Audio
Hva har du gjort i praksisperioden?

Jobbet med å kartlegge essensiell informasjon for og om
bedriften.
•
Laget kataloger med kontaktinformasjon til flere hundre
butikker og distributører innen musikkindustrien
•
formidle informasjonen ut til massene i verdensmarkedet, og
til ledelsen i bedriften.
Oppdraget krevde både språkkompetanse, ferdigheter innen
tekstanalyse, og det å kunne formidle info om et nytt og ukjent
produkt på en presis, tilstrekkelig og enkel måte, både muntlig og
skriftlig.
•
Vi analyserte bedriftens aktivitet på sosiale medier opp mot
konkurrentenes, for å se hvordan de kunne bli flinkere til å
markedsføre seg selv på den arenaen. Dette ble senere til en
rapport som vi la fram for bedriften, i tillegg til en
handlingsplan for strategisk bruk av sosiale medier.
Hva lærte du?

•

•
•

Vi innså fort at vi kunne avkrefte myten om at humanister ikke
er anvendelige utenfor akademia. Praksisoppholdet har vist
meg hvordan gode arbeidsmetoder, god kommunikasjon og
åpenhet kan knytte bånd mellom forskjellige fagfolk, og at vi
kan være suksessfulle sammen med entreprenører i
næringslivet.
Det tverrfaglige samarbeidet har vært hovedgrunnen til at vi
har lyktes med arbeidsoppgavene våre.
Som filosofistudent har jeg lært at kunnskapene og
ferdighetene mine innen tekstanalyse, logikk og formidling
har gjort meg i stand til å bedrive det man kan kalle
humanistisk etterretning. Det å kunne sy sammen et relevant
og presist informasjonsbilde, er noe som kan anvendes i
mange sammenhenger, ikke minst i næringslivet.
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I løpet av bare tre uker klarte vi å
gjøre Aalberg Audio mer synlig
utad, samtidig som vi som
humanister klarte å bidra til å gjøre
bedriften mer konkurransedyktig i
en meget kritisk fase av deres
virksomhet.
Som student er det sunt å komme seg
ut av komfortsonen, og med dette
erverve seg kunnskaper og ferdigheter
man rett og slett ikke finner på
lesesalen.

Vil du anbefale Humanister i praksis?
Siri Thorson, master i drama og
teater. Praksis hos Strategisk
Næringsplan.

-Absolutt. HIP er en unik læringsog utviklingsarena. Jeg fikk mye
ut av det personlig, samtidig som
jeg fikk være en ambassadør for
mitt fagfelt. Gjennom å være i
praksis kan jeg selge inn min
kunnskap, samtidig som jeg blir
mer bevisst på den kunnskapen
jeg har. Og ved å være utplassert
hos en bedrift kan man faktisk
vise til et arbeid man har
gjennomført.
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Vil du anbefale Humanister i praksis?
Fredrik Monsen, master i STS. Praksis: Leiv
Eriksson Nyskaping.

-Jeg vil anbefale Humanister i
praksis (HIP) til alle, noe jeg også
allerede har gjort.
HIP er ganske forskjellig fra det
studenter gjør ellers på NTNU.
Man får en erfaring som er god å
ha på CV-en, samtidig som man
får knyttet kontakter og skapt seg
et nettverk.
• Se flere historier på
www.ntnu.no/hip/studenter
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Ambisjon HIP 2019
• Alle praksisprosjektene og/eller
partnerbedriftene skal på en eller annen måte
knyttes tematisk til de fem pilarene i
Universitetskommuneavtalen mellom NTNU og
Trondheim kommune:
–
–
–
–
–

Byutvikling
Helse og velferd
Oppvekst og utdanning
Innovasjon og omstilling
Smart kommune (går på tvers av de fire andre
pilarene)
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Ambisjon for HiP 2020
• Praksisprosjektene skal på en eller annen måte knyttes tematisk til
de fem satsingsområdene for Trøndelag fylkeskommune:
- Bioøkonomi
- Sirkulærøkonomi
- Hav
- Opplevelsesnæringene
- Smarte samfunn

• NTNUs mål: utdanne kandidater som gjennom tverrfaglig
samarbeid skal løse komplekse utfordringer av stor betydning for
samfunnet.
• Målet for HIP 2020: Vise at studenter fra Det humanistiske fakultet
har relevant kompetanse på alle satsingsområder for Trøndelag
fylkeskommune, og på den måten kan være viktige bidragsytere til
det tverrfaglig samarbeidet som skal løse komplekse utfordringer
av stor betydning for samfunnet.
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HIP-prosjekter 2020
• Mer eller mindre alle HIP-oppdrag innebærer
– Utredningsarbeid, informasjonsinnsamling,
evaluering
– Formidling og markedsføring
– Drift, informasjonsflyt og konseptutvikling

• Sjekk ntnu.no/hip/partnervirksomheter før
eventuelt intervju
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1 Ducky
• Ducky er en digital verktøykasse som oppfordrer til
klimapositive aktiviteter. Våre produkter består blant
annet av en web-app hvor deltagere kan konkurrere i
team om å redusere sitt klima-fotavtrykk. Vi har også
en klimakalkulator som er utganspunktet for alle våre
aktiviteter: https://footprint.ducky.eco/
• HiP-studentene kan bidra på NM i klima som foregår
21. januar over to uker. Vi vil ha masse som skjer i
januar og dette vil være en spennende tid å være hos
oss!
• Les mer her: https://www.ducky.eco/nmiklima
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2 NTNU Brohode Frøya
•
•
•

•

•

•

«Stimulere koblinger mellom student og næringsliv/samfunn for å øke kunnskap, kapasitet og
innovasjon i havbruk i regionen»
Brohodekonferansen som samarbeidsplatform
Brohode havbruk 2050 er et prosjekt som skal gjøre havbruksnæringa bedre rustet for framtida.
skal skje gjennom nyskaping, der bedrifter, studenter og forskere samarbeider. Nøkkelen er MidtNorges mange sterke teknologimiljø. Tett samarbeid mellom akademia og havbruksnæring skal
bidra til nyskaping som skal gi smartere, grønnere og mer effektiv utvikling av næringa og
kystsamfunnet.
Brohode havbruk 2050 skal trekke næringa inn på universitetet som studentveiledere og forelesere
på NTNU for best mulig undervisning og forskning. Vi skal også trekke professorer, forskere og
studenter til landanlegg, merdkant og slaktelinje. Slik får næringslivet bedre kunnskap om høyere
utdanning og forskning og blir dermed bedre i stand til å ta i bruk de mulighetene det gir.
Hver vår arrangeres Brohodekonferanse Vår en plass i Midt-Norge. Her møtes bedrifter, studenter,
forskere, elever og alle som ønsker å bidra til aktiv kunnskapsutveksling. Den byr typisk på
studentekskursjon med besøk til ulike havbruksbedrifter, faglig påfyll med presentasjoner fra
bedrifter, samfunnsaktører og studenter, og gode diskusjoner gjennom idémingling og/eller speed
date.
Humanister i praksis inviteres til å foreslå nye måter å stimulere samspill og interaksjon mellom
student/veileder og næringsaktør på under Brohodekonferansen. Dette på basis av tidligere
erfaringer med Brohodekonferansen og diskusjoner med prosjektpartnere ved NTNU (Alexandra
Neyts), Blått Kompetansesenter (Heidi Glørstad Nielsen) og NCE Aquatech (Ellie Johansen).
Profilering av næringen mot studenter spesielt og mot samfunnet generelt kan være ett av
temaene oppgaven fokuserer på.
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3 R. Kjeldsberg AS
• Tentativ problemstilling/overordnet tematikk for
Humanister i Praksis 2020: «Fra kompakt kontorby til
levende bydel: Hvordan skape byliv i tidlig fase av
byutvikling».
• Oppdraget baseres i et reelt prosjekt, og problemstillingen
tilpasses etter hvor vi er i prosjektutviklingen rundt
desember/januar. Sannsynligvis vil forslag til konkretisering
være knyttet til et mat/scene/event-prosjekt, men det kan
også være et annet opplevelsesrettet prosjekt som er mer i
startfasen.
• Overordnet formål for prosjektene er å styrke bydelens
attraktivitet. Opplevelsesnæring er et stikkord.
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4 Transit
Prosjektbeskrivelse utvikles
sammen med studentene med
mål om at studentene skal
fremskaffe informasjon som
Transit kan dra nytte av.
•
Transit har som mål å være
mere enn en gjenbruksbutikk.
•
Vi ser for oss at Transit skal
være et konsept som er
landsdekkende.
•
Det betyr at vi behøver
samarbeidspartnere på flere
plan.
•
https://transit-shop.no/

About TRANSIT
Initiated as a pilot (test-store) winter 2017,
main launch spring 2018.
Owned by Draug AS / Randi Bakken.
Cooperates with Trondheim kommune,
Bennett, SIT, Draug, Prima, Stavne.
Seeks INVESTORS / PARTNERS / SPONSORS

There are
requirements for
recycling of
glass, paper,
metal and waste.
And certainly a
lot more. But not
for furniture.
TRANSIT wants to
do something
about it!

Everything is in transit with us.
We fix, repair, re-design and
transport.
With us you find things others no
longer need, but you can also deliver
something you want to keep yourself.
Bring furniture, lamps and things to
the store, and we'll fix it the way you
want - and bring it to you when
we're done.
Not just for private individuals; We
tailor furnishings to
offices, shops or public areas.

A store. A workshop.
A pit-stop that gives
new life to old stuff.
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5 Trondheim kommune
• Kunnskapsbyteamet ønsker å etablere et mer forpliktende
samarbeid med utøvende kulturmiljøer ved NTNU som kan kobles
med prosjektet Bøker&bylab Elgeseter.
• Vi har endel samarbeid med NTNU arkitekt allerede, hvor de
benytter dette lokalet for workshops med tema som er relevante
for bydelen. I høst har vi et masterkurs her som skal designe og
innrede samskapingslokalet vårt i Teknobyen - slik at det også
appellerer til innbyggerne her.
• I forlengelsen ønsker vi å etablere lignende samarbeid med kunst,
musikk og filmfagene ved NTNU, hvor vi kan tilby lokaler for
utøvelse på kveldstid - åpent for publikum. Det kunne vært flott for
oss om noen studenter kunne tenke seg å jobbe med dette; - gå
opp denne løypa i NTNU-systemet for oss - og for eksempel jobbet
med et kveldsprogram for et åpent kulturarrangement her i slutten
av januar.
Faglighet i praksis

6 Trøndelag fylkeskommune
• Et prosjekt som skal bidra til å øke kommunenes
kompetanse på digital utvikling vil gjerne være
vertskap for Humanister i praksis 2020. Dette er en
satsing under innsatsområdet Smarte Samfunn i
verdiskapingsstratgien. Problemstillinger utvikles
senere, evt i samråd mellom studentene og
fylkeskommunen. Du kan lese mer om arbeidet her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naringog-innovasjon/digital-utvikling/digitalkommune2/kompetanseloftet/
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7 Trøndelag reiseliv AS
Reiselivet er i endring. Fremtiden vil være preget av nye spilleregler:
• Turistene vil ikke være turister, men midlertidig fastboende.
• Digitaliseringen utfordrer oss, men gir oss samtidig nye muligheter og åpner nye markeder.
• Merkevaren bygges nå gjennom relasjoner, gode kundeopplevelser og strategiske fortellinger som
deles, ikke så mye gjennom det vi selv sier.
• Våre kunder vil bare ha akkurat det som passer dem (I want, what I want, when I want it, where I
want it).
• Reiselivet blir mer aktivt, deltakende og helårsbasert. Det er opplevelser som får folk ut av sofaen og
åpner lommeboka. Stedet blir mindre viktig.
• Vi må tilpasse både leveransene og kommunikasjonen slik at vi når til kundene.
Trøndelag Reiseliv har justert kurs for å ruste seg mot framtiden.
Vi har utviklet et strategisk kompass som skal hjelpe oss å realisere merkevarestrategien, og som hjelper
oss å koble kommunikasjon og leveranse sammen.
• Vi definerer 5 kundegrupper for Trøndelag (se neste side) basert på markedets grunnleggende
motivasjonsretninger. Vi må kommunisere og levere til disse kunder på ulike måter.
Oppgave:
• Du skal lage ny innhold (tekst/film) for www.trondelag.com basert på de fem kundegrupper vi har
definert. Hvordan løser du oppgaven?
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Trøndelag reiseliv as, forts.
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8 NTNU Oceans

NTNU Oceans is one of NTNU's four thematic focus areas, with a strong focus on working across academic areas and
campuses. NTNU Oceans generates and supports key research activities on maritime transport – autonomous ships;
deep-ocean research; polar science and technology; sustainable seafood and marine bio resources; marine minerals
and renewables; marine environment, society and sustainability. Through this work, NTNU Oceans aims to facilitate
projects that bring innovation and cross-disciplinary experiences to the Ocean space.
No prior knowledge of ocean space is expected to participate in this project, the only qualification requirement is that
you are interested in the topic. Some travel should be expected for these projects. Students from all backgrounds are
welcome to apply.
•
The practice assignments have several purposes.
•
For the students:
–
–

–

Increased knowledge and insight into the opportunities in ocean space.
Work closely with our internal and external partners. The HIP students will help find relevant people who work with ocean
spaces, visit companies, interview relevant people.
Opportunity to unfold creatively and develop a product. We invite HIP students to create a project to highlight the opportunities
and variety within ocean space to help us inspire more people to work in ocean space (see Project 2).
Opportunity to present their work.

–
–
–

We look forward to using the students' expertise to promote our work.
Insight into how we can be better at promoting our message.
Get the opportunity to introduce students to how we work.

–

•

For NTNU Havrom:

The information provided is only a guide for the collaboration, and it is expected that the students, in collaboration
with NTNU Oceans and the supervisors, will further develop the topics they will explore and what methods they will
use to achieve the desired result.
•
Project 1: Promote NTNU Havrom's activities and ocean related awareness both on campus and to a more
general audience in Trondheim.
•
Project 2: How aware are people of how their daily life impacts the health of the Ocean?

The ocean space sector is made up of many different actors, with varied connections to the ocean. The HIP students will find relevant
people on campus who engage with ocean spaces, whether through recreation, work or research. They may visit companies, interview
relevant people, etc., and put this together in a unique way to present to the public. This may be through an art installation, a video, a
compelling narrative, etc. We are open to all unique ideas that will inspire people to think about how their actions impact Ocean
Health.
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Evt 9
• Fortsatt under forhandling. Kunngjøres senere
på ntnu.no/hip
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Kontakt NTNU HIP
Vil du vite mer om Humanister i praksis?
www.ntnu.no/hip
E-post: hip@hf.ntnu.no
Administrativ koordinator: Gro Synnøve Johnsen gro.johnsen@ntnu.no 73595174
Faglig koordinator: Helen Jøsok Gansmo: helen.gansmo@ntnu.no

Søknadsfrist: INNEN 1/10
Få tips og råd fra NTNU karriere
https://www.ntnu.no/studier/karriere
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