ENERGIKONTAKTEN
Strategidokument med Aktivitetsplan 2019

VISJON

MÅL 1

Samarbeid om
kompetanse for
fremtidens
energiløsninger

EnergiKontakten skal bidra til at Energi og miljøstudiet* er i tråd med teknologisk
utvikling, samt behov i næringsliv, forvaltning, forskning og utdanning.

MÅL 2
EnergiKontakten skal jobbe langsiktig for å rekruttere, motivere og beholde
studentene på Energi og miljøstudiet.

MÅL 3
EnergiKontakten skal skape attraktive møteplasser mellom studenter, bedrifter og
fagmiljø ved NTNU

*Energi og miljøstudiet inkluderer tilknyttede 2-årige masterprogram.

MÅL 1

EnergiKontakten skal bidra
til at Energi og miljøstudiet
er i tråd med teknologisk
utvikling, samt behov i
næringsliv, forvaltning,
forskning og utdanning.

AKTIVITET

ANSVAR

EnergiKontaktens parter skal samarbeide for
å videreutvikle Energi og miljøstudiet.
 Invitere instituttledere til
medlemsmøtet og strategisamlingen
 EnergiKontaktens medlemmer i
programrådet møter på aktuelle
møter. (Undervisningskvalitet)

Styret

Prosjekt- og masteroppgaver
EnergiKontakten skal bidra til at det utvikles
gode ordninger for utvikling og formidling av
relevante prosjekt- og masteroppgaver.

NÅR

DL

Oktober/november

Programråds
medlemmer.

Løpende

DL/Styret

Orientere om frist og
fremgangs-måte for
eksterne forslag, innen
1. februar 2019.

DL / NTNU

Løpende

Styret /DL

Løpende

Styret / DL

2019

Oppfordre til å tilknytte sommerjobber, hos
medlemsbedrifter.
PhD
Vurdere tiltak/aktivitet for å fronte PhDutdanningen. Herunder «Integrert PhD» og
«Nærings-PhD».

NTNU RSA
Følge opp NTNU RSA

Kartlegge inkludering Bachelor
Kartlegge i hvilken grad EnergiKontakten kan
inkludere Bachelorstudier i aktivitetene.

Utført

MÅL 2
EnergiKontakten skal
jobbe langsiktig for å
rekruttere, motivere og
beholde studentene på
Energi og miljøstudiet.

AKTIVITET

ANSVAR

NÅR

Støtte i primæropptaket til E&M
Ringerunde til primærsøkerne og brev til de som
får tilbud.

DL/EMIL

Juni

DL/EMIL

Høst/vår

DL/Stud

Løpende

Ringerunden gjennomføres før sommerferien av
EMIL-studenter. De som har E&M som
førsteprioritet blir oppringt og målet er å få dem
til å takke ja til plassen og bli motivert til å starte
opp med studiene.
Faglig ekstrahjelp
Målet er å løfte karakterer til eksamen og hindre
forsinkelser i studiene.
Vurdere hvilke fag som er aktuelle.
Støtte til studentekskursjoner
Det er et mål at flest mulig studenter skal kunne
delta på ekskursjoner som har et faglig relevant
innhold.
* Ekskursjon 1. klasse er gratis for studentene.
Kostnadene dekkes 50/50 av hhv
EnergiKontakten og Studieprogramrådet.
* Ekskursjon 2. klasse støttes med kr 500,- pr.
deltager.
* Hovedekskursjonen i 4. klasse støttes med
inntil kr. 2.000,- pr. deltager.

Utført

AKTIVITET

ANSVAR

NÅR

Motivasjonsdag
Årlig motivasjonsdag for studenter i 1. og 2.
klasse. Bruke ambassadørkorpset også her.

EMIL

Vår

EMIL

Løpende

Skolebesøksordning
Gjennomføre skolebesøk på videregående skoler
rundt om i landet. Det informeres om NTNU og
studiemulighetene generelt, og
Sivilingeniørstudiet i Energi og miljø spesielt.
Synlighet i media og profilering
Medieutspill om studiet og karrieremuligheter.
Målgruppen skal være foreldre og andre som
påvirker ungdommenes utdanningsvalg,
medlemsbedrifter og potensielle medlemmer.
Øke fokus på synlighet og profilering. Vurdere å
opprette Linkedin profil for EnergiKontakten.
Sikre god kjønnsbalanse
Det er et mål at det skal være en god fordeling
mellom gutter og jenter på Energi og miljø.
EnergiKontakten og fagmiljøet jobbe for at
Energi og miljø skal få være med på
jentesatsning ved Fakultetet.

(får ikke
gjennomføre i
uke 2-9)

Styret/DL

Løpende

Styret/DL

Løpende

DL/NTNU-ansatte

Løpende

Tilskudd til en god og mangfoldig linjeforening
Driftsmidler til EMIL er med på å tilrettelegge for
komiteer som gir et godt aktivitetstilbud for
DL/styret
studentene. Det er også EMIL som utfører mange
av EnergiKontaktens aktiviteter.

Sommer 2019

Utført

AKTIVITET
Rekrutteringsstudasser
Det er ansatt studasser knyttet til Energi og
miljøstudiet. Disse skal bistå i
rekrutteringsarbeidet med ulike oppgaver.
Stud.assene ansettes av Studieprogramrådet,
men skal samarbeid også med EnergiKontakten.

ANSVAR

NÅR

NTNU

Løpende

Utført

MÅL 3
EnergiKontakten skal
skape attraktive
møteplasser mellom
studenter, bedrifter og
fagmiljø ved NTNU

AKTIVITET

ANSVAR

NÅR

Årsmøte
Årsmøtet er EKs høyeste organ og en viktig
møteplass for medlemmene.

Styret

20. mars

DL / arr.komité

20. mars

Studentene/DL/
Styret

Løpende frem til
og med
31. oktober

EnergiKontaktens medlemsmøte
I forbindelse med Energidagen arrangeres
medlemsmøte for alle parter i EnergiKontakten.

DL/styret
Involver studentene

30. oktober

Eksisterende og nye medlemmer
Beholde eksisterende og rekruttere nye
medlemmer fra bransjer som har relevans til
Energi og miljøstudiet. Mål at medlemsmassen
dekker alle fagretninger ved studieprogrammet.

DL/styret

Løpende

Samarbeide med EMIL-Link om informasjon til
bedriftene.

DL

Vår

DL/styret

Løpende

Smeltedigelen
Smeltedigelen arrangeres i forbindelse med
Årsmøtet.
Energidagen
Energidagen er en viktig møteplass mellom
fagmiljø, studenter og bedrifter. Det skal
nedsettes en programkomité bestående av
representanter fra alle tre «bein» i trekanten…
Studentene medansvarlig ifht standarrangering

Viktig med kontinuerlig arbeid
-bruke informasjon om dagens medlemsmasse til
rekruttering av nye medlemmer

Utført

AKTIVITET

ANSVAR

NÅR

Ambassadørkorps.
Formålet er at studentene skal se
sammenhengen mellom fag og fremtidige
jobbmuligheter slik at studiene oppleves som
relevante og motiverende.

DL

Løpende

Utvide med flere «ferske» sivinger.

DL/Styret

Løpende

Jobbsøkerkurs
Arrangere jobbsøkerkurs for avgangsstudentene.
Bruk anledningen til å oppfordre studentene til å
informere kommende arbeidsgiver om EK, og
spør stud. om de har lyst til å stille som
ambassadør når de går ut i jobb.

DL

Februar

Bedriftspresentasjoner.
Formålet er at bedriftene får presentere seg for
studentene. Én gratis bedriftspresentasjon for
EnergiKontaktens medlemmer pr. år. Det
praktiske rundt arrangementet besørges av
EMIL. Studentene vurderer hvordan
presentasjonene kan gjøres bedre.

EMIL

Løpende

Minimum 10 tidligere E&M – studenter
(Ambassadørene) skal kunne stille opp ved
motivasjonsforedrag, gjesteforelesninger,
portrettintervjuer ol.

Utført

AKTIVITET

ANSVAR

NÅR

Energikontaktens nettside
Oppgradere og holde nettsiden oppdatert.
Medlemmene skal enkelt kunne finne frem til
relevant informasjon.

DL

Løpende

Oppstartsmøte/Avklaringsmøte EMIL
Årlige møter mellom representanter fra EMILstyret, EMIL-Link-styret, Fagkoms leder og
EnergiKontaktens styre.

Februar/mars
DL / styret
og september

Utført

