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Strategi

Instituttet d
materialkje

Instituttet o
resirkulerin
egenskaper
korrosjonsb
energiomv

 

Instituttet v
bidra til hø
utdanninge

 

Kjerneomr

 For

 Utd

 For

 Ny

 Org

 

Strategien 
Målindikat

Strategi 

Instituttets f
nye, muligg
forskningsa
nanoteknolo
funksjonelle
hovedområd
fokusere på
materialkjem
 
Forsknings
Instituttet øn
og fornying
områder som
mer effektiv
materialer o
derfor et go
omfanget in
bedre balan

periode 2

driver forsk
emi. Institut

omfatter fre
ng av mater
r, sammenh
beskyttelse

vandling sam

vil innenfor
øy kvalitet o
en og forskn

rådene i stra

rskning 

danning 

rmidling 

skaping 

ganisasjon 

er bygd opp
torer er gitt 

 for forsk

forskning ska
gjørende tekn
aktivitet innen
ogi og fornyb
e materialer h
der er det ikk

å en dynamisk
mi. 

sområder 
nsker å oppr

g av eksistere
m er i kontin
v energiutnyt
og materialer
odt fundamen
nnenfor noen
nse mellom g

2011-202

kningsbasert
ttet er størst

emstilling og
rialer, karak
hengen mell
, metoder ti

mt funksjon

r disse områ
og utvikling
ningen mot 

ategien er by

p med overo
i Vedlegg. 

kning 

al dekke sam
nologier. Inst
nfor institutt
bar energitek
hvor metalle
ke trender so
k tilnærming

rettholde en d
ende industri
nuerlig utvikl
ttelse. I tilleg
r innenfor ny
nt for utviklin
n eksisterende
grunnleggend

20 med fo

t utdanning 
t på utdanni

g bearbeidin
kterisering a
lom materia
il overflatem
elle materia

ådene være m
g av utdanni

samfunnets

ygget rundt

ordnede må

mfunnets beh
tituttet ønske
tets hovedom
knologi. Insti
er og uorgani
om tilsier en n
g til samfunn

dynamisk tilp
. Instituttet h
ling i forhold
gg er institutt
ye anvendelse
ng av eksiste
e og noen ny

de, generisk f

okus på 2

innen grun
ing innenfor

ng av metal
av materiale
alenes strukt
modifisering
aler. 

med å utvik
ingen samt a
s behov. 

t hovedområ

ål med utdyp

hov for mater
er å opprettho

mråder samt ø
ituttet vil ogs
iske material
nedbygging 

ns- og forskn

pasning til ny
har en høy an
d til nye og b
tet pådrivere
er og prosess
erende og ny
ye områder. I
forskning og

2011-2016

nleggende o
r materialte

ller, kerami
enes struktu
tur og egens
g, utvikling 

kle eksistere
arbeide for 

ådene: 

pning av str

rialkompetan
olde en omfa
øke aktivitete
så vurdere en
ler inngår. In
av aktivitete
ingstrender i

ye samfunns
ndel industrie
bedre prosess
e innenfor gru
ser som forny
e områder, m
Innenfor noe

g anvendt for

 

 
 

6 

og anvendt 
knologi i N

sk materialv
r, kjemiske 
skaper, korr
av nye pros

ende og nye
å innrette or

rategien i un

nse innenfor e
attende ekspe
en innenfor n
n oppbygging
nnenfor noen
r, men institu
innenfor mat

sutfordringer 
elt orienterte
ser med mind
unnleggende
ybare energi

men ser beho
en områder er
skning. 

 

 
 

materialtek
Norge. 

vitenskap, 
og fysiske 

rosjon og 
sesser for 

e forsknings
organisasjon

nderpunkter

etablerte om
erimentell 
noen vekstom

ng innenfor m
n av institutte
uttet ønsker 
terialteknolo

r samt bidra t
e forskningso
dre miljøbela
e forskning m
iløsninger. In
ov for styrkin
r det ønskeli
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knologi og 

sområder, 
nen, 

r. 

mråder og 

mråder som 
myke, 
ets 
uansett å 
gi og 

til utvikling 
områder, 
astning og 
mot nye 
nstituttet har 
ng av 
ig å få en 



 
 

 
 

 

 
Noen områd
 My
 Stør
 Mat
 
Personalre
I planperiod
støping og k
utarbeide fr
utdanningsm
materialkorr
robusthet, k
tilfredsstille
 
Prosjekter 
Instituttet ha
EU). For å o
søknadspros
grunnleggen
målsetning 
å etablere st
SFI, senter f
 
Instituttet vi
innenfor pro
 
Samarbeid
Instituttet er
annet gjenn
ønsker også
kjerneområd
 
Nasjonalt vi
forskningso
prosjekter m
SINTEF inn
ett av institu
 
Forsknings
For å oppre
personalet 
anerkjente 
internasjon
utviklingst
alle vitensk
 

der som vil b
yke materiale
rre bredde in
terialer for a

ssurser 
den vil det væ
korrosjon). D
ramtidsretted
messige utfor
rrosjon og hy
kontinuitet og
e alle krav til

ar prosjekter
opprettholde
sesser samt g
nde og komp
å øke andele
tørre sentre k
for framrage

il vurdere om
osjektakkvis

d 
r innenfor no

nom samarbe
å å sikre tilstr
dene. Dette v

il SINTEF v
områdene. In
med vesentlig
nenfor intern
uttene deltar 

stermin 
ettholde en 
får anlednin
miljøer. De

nalt nivå i eg
trender inne
kapelig ansa

bli gjennomg
er, spesielt i k
nnenfor lettm
arktiske forho

ære flere vite
Disse område
de betenkning
rdringer. I til

ydrometallurg
g fornying. D
l god teknisk

r knyttet opp
e dagens fors
godt nasjona
petansebygge
en internasjon
knyttet opp m
ende forsknin

m det er muli
isjon og pros

oen områder 
id med intern
rekkelig robu
vil i noen om

være vår vikti
stituttet vil a
g grad av dok
nasjonale pro

i konsortier.

god forskni
ng til å gjen
ette for å ho
gen forsknin

enfor interna
atte i snitt b

gått i innevær
kombinasjon

metaller (Ti; L
old, inkl offs

enskapelig an
ene har et sto
ger innenfor 
llegg ser inst
gi, nanotekno

Det er også v
k standard, go

mot mange 
kningsnivå s

alt og internas
ende prosjek
nale prosjekt

mot de beste 
ng - SFF, etc

ig å etablere 
sjektledelse.

helt i verden
nasjonalt ane
usthet for å o

mråder kreve 

igste samarb
arbeide for å 
ktorutdannel

osjekter, spes
. 

ingsbasert u
nnomføre re
olde tritt me
ng. I tillegg
asjonal unde

blir tilbudt fo

rende planpe
n med funksjo
Li, etc) 
shore 

nsatte som n
ort forskning
disse områd
tituttet et beh
ologi og funk

viktig at drifti
odt arbeidsm

av de tilgjen
stilles det sto
sjonalt nettv

kter, noe insti
ter, spesielt i
forskningsm

c). 

et målbart sy

nstoppen. De
erkjente milj
opprettholde 
en utvidelse

beidspartner, 
etablere fler

lse. Institutte
sielt EU-pros

undervisnin
egelmessige
ed internasjo
g vil dette bi
ervisning. I

forskertermi

eriode er: 
onelle uorga

år pensjonsa
somfang som

dene for å mø
hov for å styr
ksjonelle my
ing av forskn

miljø og høy s

ngelige virke
ore krav til go
erk. Hoveda
ituttet ønsker
innenfor EU.

miljøene (sent

ystem som i 

ette ønsker in
øer og intern
og utvikle et

e av den viten
 

spesielt inne
e kompetans

et ønsker å fin
sjekter, der d

ng er det nød
e forsknings
onale trende
idra til å gi 
Instituttet øn
in hvert 7 år

 

 
 

niske materi

alder (metalle
m må videref
øte framtidige
rke bemannin
yke materiale
ningsaktivite
sikkerhet. 

midlene (No
od idegenere
ndelen av pr
r å opprettho
. Instituttet ø
ter for forskn

større grad a

nstituttet å by
nasjonal rekr
t høyt faglig 
nskapelige st

enfor de mer 
sebyggende p
nne nye sam
et kan være 

dvendig at d
sterminer i a
er og oppret
oss førstehå
nsker å nå e
r. 

 

 
 

ialer 

ers mikrostru
føres. Institut
e faglige og 
ngen innenfo
er. Dette for 
etene utvikles

orges Forskn
ering og kval
rosjekter ligg
olde. Det er e
ønsker å jobb
ningsdrevet i

anerkjenner i

ygge videre p
ruttering. Ins
nivå innenfo

taben. 

anvendte 
prosjekter og

marbeidsform
formålstjene

det vitenska
andre intern
ttholde et hø
ånds kjenns
en målsetnin
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uktur, 
ttet vil 

or 
å sikre 
s for å 

ingsråd og 
litet i 
ger innenfor 
en 
be aktivt for 
innovasjon -

innsatsen 

på, blant 
stituttet 
or 

g andre 
er med 

elig at kun 

apelige 
nasjonalt 
øyt 
skap til 
ng om at 



 
 

 
 

 

Strategi 

Instituttet øn
materialkjem
Dette vil bli
forskningsb
 
Instituttet ha
tilpasninger
ønsker også
undervisnin
 
Som et ledd
årige master
 
Hovedprof
Instituttet t
hovedprofi
forsknings
med grunn
dynamisk t
 
Undervisn
Instituttet h
som barnep
 
Instituttet v
belastninge
undervisnin
 
For å oppre
undervisnin
spesielt gru
minst to pe
undervisnin
 
Rekrutter
Instituttet ø
materialtek
både gjenn
annet infor

Strategi 

Instituttet er
enkle mekan
internett, po
vitenskapeli

 for unde

nsker å oppr
mi rettet mot
i gjort gjenno

baserte hoved

ar høy under
r, en jevnere 
å å utvikle et 
ngsaktiviteten

d i utvikling a
rstudenter i d

filene 
tilbyr i dag 
iler, men in
aktivitetene

nkursene tilb
tilnærming 

ningsbelastn
har i period
permisjoner

vil utarbeide
en. For å op
ngsbelastni

ettholde en 
ngsbelastni
unnfagene. 
ersoner kan 
ngsandelen

ring av stud
ønsker å bid
knologi. For
nom personl
rmasjonsma

 for form

r det største m
nismer for fo
opulærvitens
ig kontakter 

ervisning

rettholde og v
t å gi materia
om en kontin
dprofiler sam

rvisningsbela
undervisning
effektivt stø

ne. 

av studietilbu
det 5-årige m

tre hovedpr
stituttet vil 
e samt etabl
budt de 3 fø
til utvikling

ning 
er uforsvarl
r, forskning

e transparen
ppnå dette v
ngen som i 

høy kvalite
ng, vil insti
For de vide
undervise v

n for vitensk

denter 
dra til å rekr
r å oppnå de
lige ressurse
ateriell. 

midling 

miljøet i Nor
ormidling. D
kapelig form
samt i rekru

g 

videreutvikle
alteknologer 
nuerlig utvik

mt oppretthold

astning og de
gsbelastning

øtteapparat og

udet ønsker i
masterstudiet

rofiler. Det 
gjennomgå
erte og nye 

ørste årene a
g av eksister

lig høy unde
gsterminer, e

nte systeme
vil instituttet

størst mulig

et på underv
ituttet i størr
eregående fa
videregåend

kapelig ansa

ruttere de be
ette ønsker 
er, tilpasset 

rge innenfor 
Dette gjelder a
midling i med

tteringssamm

e en god und
en framtidsr

kling av etabl
delse av en h

et er et mål å
g og en styrki
g god instrum

instituttet å i
. 

foreligger i
å profilene f
 satsningsom
av studiene.
rende og ny

ervisningsb
etc. I tillegg

er som gir en
t utvikle og
g grad refle

visningen sa
re grad innf
agene ønske
de fag. Insti
atte i toerstil

este student
instituttet å
besøksinfo

materialtekn
alt fra Årsrap
dia, presentas
menheng. Ins

dervisning inn
rettet utdanni
lerte og nye e
høy eksperim

å redusere de
ing av den vi
mentering til

integrere nasj

kke planer o
for å tilpasse
mråder. Det
 For institut

ye fag innen

belastning, s
g er undervi

n bedre ford
ta i bruk et

ekterer virke

amtidig som
føre rotasjon
er instituttet
tuttet vil og
llinger. 

tene og stip
å bidra til hø
ormasjon og

nologi og har
pporter, pres
sjoner ved be
stituttet ønsk

 

 
 

nenfor mater
ing tilpasset 
enkeltfag tilp

mentell virkso

nne belastnin
itenskapelige
passet de for

jonalt og inte

om å reduse
e disse best 
tte vil også 
ttet er det et

nfor hovedp

spesielt i per
sningsbelas

deling av un
t system for 
elig belastni

m instituttet ø
n innenfor u
t å utvikle m
gså jobbe fo

endiatene ti
øy synlighet
g omvisning

r, i vid forsta
entasjon av v
esøk fra skol

ker å bygge o

 

 
 

rialteknologi
samfunnets 

passet institu
omhet i fage

ngen gjenno
e staben. Inst
rskningsbase

ernasjonalt o

ere antall 
mulig til 
bli sett i sam
t mål å ha e

profilene. 

rioder med 
stningen skj

ndervisning
r vekting av
ing. 

ønsker en r
undervisnin
mer robusth
or å øke 

il studiene i
t og god pro

g samt nettsi

and, et stort b
virksomheten
ler, næringsli
opp en god ad
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i og 
behov. 

uttets 
ne. 

m faglige 
tituttet 
erte 

opptak av 2-

mmenheng 
en 

fravær 
jevfordelt. 

s-

ettferdig 
ngen av 
et ved at 

innenfor 
ofilering, 
ider og 

behov for 
n på 
iv og 
dministrativ 



 
 

 
 

 

støtte innen
en hensiktsm
 
Allmenrett
Instituttet øn
Instituttet øn
finne hensik
formidling. 
 
Instituttet vi
både gjenno
kan utvikle 
formidling. 
 
Instituttet vi
i samarbeid
 
Web 
Instituttet ha
innenfor dag
tilnærming 
 
Rekrutter
Rekrutterin
mange fors
og utvikle 
Instituttet ø
klassebesø
forsknings

Strategi 

Instituttet øn
gjennom eta
ideer sikres 
er hensiktsm
mot etablert
gode mekan
eller økonom
 
Ideer 
Patentering
nyskaping 
eller stipen
stemplet ho
andre midl
ikke egen s
det kan i no
gjennom fr
 

nfor dette om
messig måte

tet formidlin
nsker å bidra
nsker å styrk
ktsmessige k
Systemer fo

il også jobbe
om korte pop
eller frigi re

il også jobbe
d med fakulte

ar et stort be
gens system 
til dette.  

ring 
ng er en vik
skjellige for
gode formi
ønsker også

øk og andre 
dagene, åpe

 for nysk

nsker å skap
ablering av n
og utvikles. 

messig, slik a
t næringsliv 
nismer for å f
misk kompen

g forutsetter
er at institu

ndiat- og for
os notarius 
ler som kan 
strategi for 
oen tilfeller
rikjøp av tid

mrådet slik at 
. 

ng 
a til å øke om
ke den intern
kanaler som k
or medietreni

e mot å finne
pulærvitensk
ssurser som 

e for å etable
etets medierå

ehov for å utv
og institutte

ktig aktivitet
rmer, men o
dlingstiltak

å å utvikle g
besøkende 

en dag, etc) 

kaping  

e en kultur f
nye selskaper

Instituttet vi
at instituttet i
for å få reali
frigi tid til op
nsasjon for s

r normalt at
uttet i større
rskerstilling
publicus. D
bidra til utv
å drive med
r være hensi
d. 

formidling a

mfang av virk
e organisasjo

kan bidra til å
ing vil også b

e måter å pres
apelige artik
kontinuerlig

ere gode syste
ådgiver. 

vikle og oppr
et ønsker å fin

t for institut
ofte i tillegg

som synlig
gode prosedy
samt annen

for innovasjo
r. For å få til
il jobbe tett o
ikke utvikler
sert finansie
ppfølging av
slik virksomh

t en ide er d
grad sikrer

ger. Institutt
Disse ideene
vikling av d
d selve kom
iktsmessig a

av den enkelt

ksomhetens r
onen for å op
å forenkle og
bli vurdert. 

sentere stipe
kler og økt br
g kan bidra ti

emer for inn

rettholde dyn
nne løsninge

ttet for å få 
g til alle and
ggjør institu
dyrer for pre
n allmenrette

on og nyskap
l dette vil ins
opp mot TTO
r systemer so
ering for utvik
v nyetablerin
het. 

dokumentert
r og utvikler
tet ønsker å 
e vil bli eval
disse ideene

mmerisaliser
at ansatte ve

te vitenskape

resultater gje
ppnå dette. I 
g motivere d

endiatarbeide
ruk av multim
l å utvikle ko

nmelding av m

namiske web
er som gir en

de beste stu
dre jobber. I
uttet i størst 
esentasjon a
et forskning

ing, både inn
stituttet bidra
O (NTNU Te
om allerede e
kling av idee
ger der instit

t. En forutse
r egne ideer
utvikle en k

luert og fulg
e til et komm
ringsprossen
ed institutte

 

 
 

elig ansattes 

ennom allme
tillegg vil in
en enkelte ti

er og forsknin
media. Dette 
onsepter og k

mulige tema 

b-sider. Dette
kontinuerlig

udentene. D
Instituttet øn
mulig grad 
v instituttet

gsformidling

nenfor eksist
a til å utvikle 
echnology Tr
eksisterer. Ins
er. Instituttet 
tuttet får rim

etning for å 
r, enten gjen
kultur som 
gt opp i forh
merisaliserb
n når ideen e
et følger pro

 

 
 

virksomhet i

enrettet formi
nstituttet jobb
il større grad 

ngsarbeider p
forutsetter a

katalysere sli

som kan vid

e er dårlig iv
g og dynamis

Dette gjøres 
nsker å oppr
for potensi

t, både i forh
g (researche

terende nærin
e metoder som
ransfer Offic
stituttet vil o
t ønsker også

melig faglig u

kunne bidr
nnom studen
sikrer at ide
hold til søkn
bart nivå. In
er ferdig utv

osessen vide
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ivaretatt på 

idling. 
be for å 
av 

på nettet, 
at instituttet 
ik 

dereutvikles 

aretatt 
sk 

i dag i 
rettholde 
elle søkere.
hold til 
ers night, 

ngsliv og 
m gjør at 
ce) der det 
også jobbe 
å å finne 
tvikling 

ra til økt 
ntarbeider 
eer blir 
nader eller 
stituttet har
viklet, men
ere 

 

r 



 
 

 
 

 

Nyskaping
Gjennom s
som kan fø
 
Kontrakte
Mange av id
bevisstheten
våre industr
 
Studenter o
Instituttet vi
og patenter 

Strategi 

Instituttet ha
utvikle lede
støtter opp r
menneskelig
virksomhete
utvikling i j
oppretthold
drifting av l
 
Bemanning
Innenfor fle
for naturlig 
tidsperspekt
undervisnin
løse nye opp
 
Vitenskape
Flere vitens
forskningso
forventer in
naturlig at in
organiske m
 
Administra
De administ
administrasj
områder hvo
Innenfor øk
prosjekter s
kontraktsad
stort behov 
instituttet og
presentasjon
formidling a
Instituttet se

g 
samarbeid m
øre til nyska

er 
deene ved in
n rundt sikrin
rielle samarb

og stipendia
il bidra til at 
samt bidra ti

 for orga

ar en målsetn
ende miljøer 
rundt virksom
ge og teknisk
ens andre str
obben, framt
e en høy eks
laboratorier, 

g 
ere områder e
avgang. Inst
tiv på 5 år so

ng samt labor
pgaver samt 

elige ansatte
skapelige ans
områder i dag
nstituttet økt 
nstituttet vur

materialer. 

ativt ansatte
trative oppga
jonen vil der
or instituttet 

konomi er det
amt assistan

dministrasjon
for assistans
g for spesiell
nsmateriell o
av forskning
er også for se

med TTO vi
aping. 

nstituttet utvik
ng av ideer i 
beidspartnere

ater 
t studenter og
il økt bevisst

anisasjon

ning om å ut
er det helt av
mhetens mål
ke ressurser 
rategiske mål
tidsrettet kur

sperimentell v
noe som kre

er det behov 
tituttet vil, m
om oppdatere
ratoriedrift. S
strategiske s

e 
satte går av m
g og en vider
aktivitet inne
rderer nye om

e 
avene har ov
rfor være kre
ser et behov
t behov for b
se ved søkna

n skal legges 
se. Dette gjel
le kurs og ar
og formidling
gsresultater h
eg at det vil v

il instituttet 

kles gjennom
prosjekter sa

e. 

g midlertidig
thet hos denn

n 

tvikle flere in
vgjørende at 
l. Instituttet v
for å møte ek
l. Dette skal 
rsing og nyan
virksomhet p

ever høy kom

for nyansett
med basis i str
es årlig. Diss
Stillingene vi
stillinger inn

med pensjon 
reføring av d
enfor nanote
mråder i skjæ

ver tid utvikle
evende både 
v for kompeta
bedre oppfølg
ader og oppfø
til denne fun

lder blant ann
rangement, u
g i forbindels
vor dette vil 
være behov f

jobbe med 

m prosjektsøk
amt utvikle e

g ansatte er k
ne gruppen n

nternasjonalt
administrati

vil derfor arb
ksisterende o
oppnås gjen
nsettelser me
på internasjo

mpetanse hos

telser for å op
rategien, uta
se planene sk
il bli vurdert

nenfor nye fo

i planperiod
disse områden
eknologi og m
æringsfeltet m

et seg mot m
i forhold til 
anse er innen
ging av prosj

følging av pro
nksjonen. Inn
net årsrappor
utvikling og 
se med rekru
foregå i tett 

for utvikling

opplæring o

knader. Insti
en forståelse 

klar over egne
når det gjelde

t ledende fag
ive og teknis
beide for en k
og nye utford
nom videreu
ed ønsket ko
onalt toppniv
 det tekniske

ppfylle strate
rbeide strate
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