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Forord
EnergiKontakten har siden oppstarten i 2003/2004 hatt stor betydning for rekrutteringen til Energi og miljøstudiet,
-og videre ut til selskapene som ansetter Sivilingeniører fra dette studieprogrammet. Etter flere påfølgende år med dalende
søkermasse, stadig lavere jenteandel og synkende opptakskrav ble det i 2003 bestemt å opprette et samarbeidsforum mellom
studieprogrammet og bransjen. Samarbeidsforumet skulle jobbe sammen mot å sikre den fremtidige rekrutteringen av kompetanse til
bransjen. Sommeren 2003 ble det nedsatt et interimsstyre, og på det første årsmøtet, i februar 2004, ble EnergiKontakten formelt
stiftet.
Arbeidet med å sikre den fremtidige rekrutteringen av kompetanse til bransjen er et langsiktig arbeid, som krever innsats og samarbeid
over tid. Dette ser vi fruktene av. Interessen for studieprogrammet har økt betraktelig, antall primærsøkere er mer enn doblet på disse
årene og søkernes kvalitet (poenggrenser ved opptak) har økt for hvert år siden vi startet opp. Kjønnsbalansen er blant de beste ved
NTNUs teknologistudier, og antall studenter som tas opp til studieprogrammet er, ved EnergiKontaktens hjelp, økt fra ca 100 til 150
studenter pr. år. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å sikre at studieprogrammet er tilpasset de behov, og den kompetanse, som
bransjen etterspør.
Felles innsats og samarbeid har gitt svært positive resultater, og vi vil fortsette dette arbeidet sammen for å sikre den videre
rekrutteringen av kompetanse til bransjen. I 2015 ble det merkbare endringer i Norsk økonomi, med den følgen at fokuset på
rekruttering til næringslivet ble noe nedjustert. Dette har vi også merket i EnergiKontakten. Flere bedrifter melder om lavere
rekruttering, og sterkere fokus på kostnadsreduksjoner.
En av styrkene med EnergiKontakten er at vi kan opprettholde fokuset på rekruttering, også i tider hvor dette er vanskeligere for det
enkelte selskap. EnergiKontakten skal fungere som en kontinuitetsbærer over tid – og opprettholde rekrutteringsfokuset også i
«vanskeligere» tider. Vi håper EnergiKontaktens medlemmer ser nytten av en fortsatt samlet innsats, slik at vi kan fortsette å bidra til
studieprogrammet popularitet – og på den måten sikre rekruttering av fremtidig kompetanse til bransjen.

Sammendrag
I løpet av året 2015 har vi gjennom EnergiKontakten jobbet på en rekke fronter for å nå de målene som er satt. Rekruttering har vært,
og er, et høyprioritetsområde for EnergiKontakten. I løpet av året har vi gjennomført en rekke skolebesøk hos videregående skoler og
folkehøyskoler. Det har vært benyttet presentasjonsmateriell og promoteringsfilmene som vi fikk laget til årsskiftet 2012/2013. Det har
vært gjennomført ringerunder til søkere, vi har hatt stand på NTNUs felles jentedag og ikke minst har jungeltelegrafen gått – der våre
tidligere og nåværende studenter snakker varmt om studieprogrammet og bransjene de jobber i etter endt studie. Det er svært
gledelig å se at det i 2015 igjen ble satt nye rekorder både når det gjelder antall primærsøkere til studieprogrammet og poenggrenser
for opptak til studieprogrammet! I tillegg gikk jenteandelen opp til 45,7%, fra 38% i 2014.
Det er svært viktig at studentene som starter på studiet får en positiv studiestart, og opplever studiet som motiverende og relevant. Av
motivasjonsfremmende tiltak som har vært gjennomført i løpet av året nevnes velkomstseminar for de nye studentene, støtte til
faglige ekskursjoner, egen jentedag for de kvinnelige studentene, egen motivasjonsdag for alle studentene i 1. og 2, klasse,
sommerjobbtorg, ekstrahjelp i utvalgte fag, støtte til deltakelse på faglige konferanser og støtte til studentenes linjeforening EMIL.
EFIKS 2015 var et høydepunkt der studenter og bedrifter møtte hverandre på Gløshaugen. I løpet av arrangementet var det en rekke
spennende foredrag i auditoriet mens «Glassgården» i Elektrobygget var fylt opp med bedrifter som sto på stands og møtte
studentene, og relasjoner ble bygget. Dagen før EFIKS gjennomførte vi et medlemsmøte for EnergiKontaktens medlemmer, der
Masteroppgaven var hovedtema, i tillegg til evalueringen av de 2-årige masterstudiene. På Smeltedigelen i februar møttes studenter,
faglærere og representanter fra medlemmene til felles diskusjoner og erfaringsutvekslinger. Bedriftspresentasjoner er en annen
møteplass som aktivt benyttes for at bedrifter og studenter skal bli bedre kjent med hverandre, og 11 av EnergiKontaktens medlemmer
har benyttet anledningen og presentert seg for Energi og miljøstudentene.
Året endte med et negativt resultat på kr -255.102,-, mot budsjettert negativt resultat på kr -332.000,-. Utgående balanse ved årets
slutt var kr 751.503,-. Medlemskontingenten ble i 2015 holdt på samme nivå som foregående år, og har ikke vært endret siden 2008.
Med vårt arbeid i samarbeidsforumet EnergiKontakten har vi oppnådd svært gode resultater som er med og bidrar til den fremtidige
rekrutteringen av kompetanse til bransjen. Vi ser frem til å jobbe videre med, og videreutvikle, samarbeidet gjennom EnergiKontakten
også i 2016.
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EnergiKontakten
Medlemmer i
EnergiKontakten pr.
31.12.2015

EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og arbeidsgiverorganisasjoner tilknyttet
masterstudiet i Energi og Miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal være et bindeledd
mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Driften av EnergiKontakten finansieres
gjennom en årlig medlemskontingent fra medlemsbedriftene og -organisasjonene.

Ledelse
Agder Energi
Asplan Viak – KanEnergi
BKK
Bodø Energi
Cowi
DNV
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)
ECT
E-CO Energi
Eidsiva Energi
Energi Norge
Enova
Entro Energi
Hafslund
Infratek
Helgelandskraft
Hjellnes Consult
Hydro
Jernbaneverket
Lyse
Multiconsult
MøreTrafo
NELFO
Nexans Norway
Norconsult
Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)
Norsk Industri
Norges vassdrags- og energidirektorat
(NVE)
Powel
Rambøll Norge
Rejlers
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Siemens
SINTEF Energi
Sira-Kvina Kraftselskap
Skagerak Energi
Sogn og Fjordane Energi
Statkraft
Statnett
Sunnhordland Kraftlag
TrønderEnergi
Unitech Power Systems

Styret har i 2015 bestått av:
Line Solberg Ohnstad (styreleder),
Mona J. Mølnvik,
Brynhild Totland,
Thomas Skånøy,
Bernhard Bolsøy,
Erik Rigstad,
Eilif Hugo Hansen,
Vojislav Novakovic,
Nora Sagatun,
Maren Refsnes Brubæk,
Mari Røhmesmo Westeng (vara)
Terje Wold (vara)

Rambøll
SINTEF Energi
Energi Norge
Siemens
NTE
Cowi
NTNU – Elkraftteknikk
NTNU – Energi- og prosessteknikk
student
student
Statnett
DSB

Fredrik Christensen har vært engasjert som daglig leder for EnergiKontakten i 50 %
stilling.
EnergiKontakten er organisert som prosjekt ved Institutt for Elkraftteknikk og Halsten
Aastebøl har vært prosjektleder.

Økonomi
EnergiKontaktens inntekter har for 2015 vært på kr 1.130.452,-. Utgiftene har vært på
kr 1.385.554,-. Negativt resultat på kr -255.102,- i følge regnskap, mot budsjettert
negativt resultat på kr -332.000,-. Utgående balanse ved årets slutt var kr 751.504,-.

Styremøter og strategisamling
Det har vært avholdt fire styremøter i 2015.
I tillegg hadde styret en strategisamling på Værnes 10.-11. november 2015.

Medlemmer
Statoil, ABB og Fortum avsluttet sitt medlemskap fra og med 1. januar 2015.
Det var 42 medlemmer i EnergiKontakten pr. 31.12.2015.
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Årsmøte
EnergiKontaktens årsmøte ble avholdt
tirsdag 10. mars i Studentersamfundet i
Trondheim.
Årsberetning, årsregnskap, strategi- og
aktivitetsplan samt budsjett for 2015
ble behandlet, og nytt styre ble valgt.

Smeltedigelen
Om lag 40 personer deltok på
Smeltedigelen som ble arrangert i
Studentersamfundet den 10. mars, etter
årsmøtet.
Innledningene ble holdt av Gard
Hopsdal Hansen (Miljødirektoratet) med
«Kunnskapsgrunnlag for
lavutslippsutvikling», Professor Olav
Bolland (Instituttleder Energi- og
prosessteknikk, NTNU) med «Fusjon
NTNU og 3 høgskoler – har vi noe
felles?» og Førsteamanuensis Eilif Hugo
Hansen (Studieprogramleder Energi og
miljø, NTNU) med «Studieprogrammets
relevans for næringslivet».

arbeider med temaene NTNU – fusjon
og fremtid, og Studieprogrammets
relevans for næringslivet.
Seminaret skapte stort engasjement, og
resultatene fra gruppearbeidene ble tatt
med videre i styrets videre
strategiarbeid.

Etter innledningene ble det gruppe-

NTNUs praksisforskrift krever at studentene tilegner seg 12 uker praksis før de får starte på sin
masteroppgave. Praksisen får de først og fremst gjennom sommerjobber hos bedriftene.

Sommerjobbtorget
Et tilbakevendende tema er behovet for sommerjobber for E&M-studentene.
NTNUs praksisforskrift krever at studentene tilegner seg 12 uker praksis før de får
starte på sin Masteroppgave. Denne praksisen får de først og fremst gjennom
sommerjobber ute hos bedriftene.
EnergiKontakten har i mange år arrangert et eget nettbasert «sommerjobbtorg»
hvor EnergiKontaktens medlemmer kan tilby sommerjobber til Energi og
miljøstudentene. Siden 2013 har Sommerjobbtorget vært flyttet over til
studentforeningen EMILs nye nettsider. Mange sommerjobber ble i løpet av året
lyst ut via denne kanalen. I tillegg har mange studenter fått sommerjobber hos
medlemmene, der stillingene ikke har vært utlyst.

Ekskursjoner 2. – 4. årskurs
EnergiKontakten har i 2015 vært med og støttet følgende ekskursjoner, etter en
godkjenning ved NTNU av faglig opplegg: I mars dro årets 4. klasse til Japan som sin
hovedekskursjon. De besøkte blant annet COWI, University of Tokyo, Den Norske
Ambassaden, Fujitsu Fabrikken i Aizu Wakamatsu, Japan Smart Community Alliance
(JSCA), Fukushima Renewable senter AIST (FREA) og House of LOHAS. I april var årets
2. klasse på ekskursjon til Bergensområdet. Et støttebeløp ble også gitt til et par 5.
klassestudenter fra Energi og miljø som deltok på Vannkraftlaboratoriets studietur til
Nepal. De hadde ikke tidligere mottatt støtte til hovedekskursjon.

Prosjekt- og masteroppgaver
EnergiKontakten har ved flere anledninger orientert medlemmene om muligheten for
å samarbeide med NTNU om prosjekt- og masteroppgaver, og hvordan et slikt
samarbeid kan komme på plass. I tillegg til å orientere gjennom eget informasjonsskriv pr. e-post til medlemmene er det også lagt ut informasjon på vår nettside.
Daglig leder i EnergiKontakten har vært behjelpelig overfor medlemmer som ønsket å
komme i kontakte med aktuell faglærer for å se på muligheten for et samarbeid rundt
prosjekt- og masteroppgaver.

Medlemsmøte
Den 12. oktober ble det
gjennomført et medlemsmøte for
EnergiKontaktens medlemmer.
Møtet ble lagt dagen før EFIKS, på
NTNU Gløshaugen.
Våre medlemmer fikk informasjon
om årets opptak til Energi og miljø,
samt en orientering om arbeidet
med evalueringen av våre 2-års
masterprogrammer. Som
hovedtema på møtet var
Masteroppgaven, og vi fikk innlegg
fra tidligere student Torunn Helland
(Siemens), Professor og veileder fra
NTNU Vojislav Novakovic, samt
veileder fra NTE Jan Foosnæs.
Deretter ble det gruppediskusjoner
rundt tema Masteroppgaven, og
tips og råd ble delt om hvordan
samarbeidet rundt prosjekt- og
Masteroppgaver kan bli best mulig.
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EFIKS 2015
EFIKS ble arrangert for 6. gang 13.-14. oktober ved NTNU i Trondheim.
EFIKS er den viktigste møteplassen mellom kraftnæringen, akademia og studenter ved
NTNU. Formålet med EFIKS er å øke kontakten mellom næringslivet og studentene ved
NTNU, med studiekompetanse innen energi.
EFIKS ønsker også å synliggjøre hvilken betydning forskning
og utvikling har for utviklingen i kraftforsyning, energibruk og
leverandørindustri. EFIKS skal bidra til å gi studentene
innblikk i hvilke kompetansebehov næringslivet etterspør,
samt tilrettelegge for rekruttering av nyutdannede
kandidater til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og
hos myndighetene.
Programkomiteen for EFIKS 2015 hadde laget et meget godt
program, med interessante og lærerike foredrag.
Arrangørene av EFIKS 2015 var EnergiKontakten, Energi
Norge, NTNU, SINTEF, Norsk Industri, NVE og EMIL.

…det er svært gledelig å registrere at det i 2015 ble satt nye rekorder både hva gjelder antall søkere og
opptaksgrenser til studieprogrammet. En aktiv og samlet innsats gir resultater!

Velkomstseminar
Fredag 21. august ble det
arrangert et eget velkomstseminar for de nye Energi og
miljøstudentene. Etter at tidligere

Årets opptak av nye studenter
Blant EnergiKontaktens målsettinger er det å sikre god rekruttering, og gode studenter,
svært viktig. Derfor er det svært gledelig å registrere at det i 2015 ble satt nye rekorder
både hva gjelder antall søkere og opptaksgrensene til studieprogrammet. En aktiv og
samlet innsats gir resultater!

leder for NTNUs energisatsning,

Det ble registrert rekordhøye 300 primærsøkere pr. 15. april (mot 281 i 2014 og 258 i

professor Arne M. Bredesen,

2013. Opptaksgrensene endte på 56,0 poeng for ordinær kvote (mot 56,0 og 55,1 i

hadde ønsket velkommen fikk de

henholdsvis 2014 og 2013) og 56,4 poeng for Primær kvote (mot 56,3 og 55,7 i

nye studentene høre spennende

henholdsvis 2014 og 2013). Primær kvote er for de som søker med førstegangs vitnemål

foredrag fra fire av Energi-

– direkte fra videregående skole. De registrerte poenggrensene er svært bra for et

Kontaktens medlemmer; NVE (Liv

studieprogram som tar inn hele 150 studenter pr. år. Med disse tallene slo vi ny rekord i

Arntzen Løchen), Statkraft (Hanne

2015!

Marit Bjørk), SINTEF Energi (Dag
Eirik Nordgård) og Rambøll (Line
Solberg Ohnstad). I tillegg ble det

Selv om årets søkertall ble svært bra understreker tidligere års variasjoner viktigheten av
fortsatt å holde et sterkt fokus på rekrutteringen.

gitt en orientering om
EnergiKontakten (Fredrik

Antall primærsøkere
(1. årskurs)

Christensen).
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Kvinneandel

EnergiKontakten

Kjønnsbalanse
Energi og miljøstudiet har de siste årene oppnådd en særs god kjønnsbalanse. Den
gode kjønnsbalansen har ikke kommet av seg selv. Etter flere år med synkende
jenteandel ble det i 2004 vedtatt at EnergiKontakten skulle trå til for å øke

Jentedag
for Energi og miljø

jenteandelen ved studiet. I årene 2004 – 2009 arrangerte EnergiKontakten en egen
jentedag på sommeren hvor alle jenter som hadde søkt Energi og miljøstudiet ble
invitert til Trondheim. Tiltaket krevde store ressurser da alle reiser, kost og losji ble
dekket av EnergiKontakten. Dette gav etter hvert gode resultater og jenteandelen steg
raskt til å bli blant de høyeste blant sammenlignbare studieprogrammer igjen. Tiltaket
med egen jentedag på sommeren ble avviklet fra og med 2010 da man anså at tiltaket
var blitt overflødig. Energi og miljø var allikevel til stede med egen stand ved NTNUs
felles jentedag de påfølgende årene. Utviklingen har vært fulgt tett siden 2001 og i
2011 så man antydning til at jenteandelen igjen var på vei nedover. Dermed ble det

Årets jentedag for de nye jentene i 1.
klasse Energi og miljø ble arrangert 3.
november. 55 jenter fra første klasse
ble invitert. Hanne Rygg fra Siemens
og Heidi Berg fra Rambøll Energy kom
og fortalte om jobben sin og tips og
triks om studielivet. Ragnild Stokholm
fra Aker Solutions måtte dessverre
melde forfall. Etter foredragene var
det bespisning på TAG i midtbyen.

satt ned en egen gruppe som vurderte og foreslo tiltak for å opprettholde en god
kjønnsbalanse. EnergiKontaktens styre har tatt i mot forslagene og vurderer løpende
hvilke tiltak som ansees nødvendige for å opprettholde balansen. I perioden 2012 til
2015 har det vært arrangert en egen jentedag for de nye jentene som har startet på
studiet. Det er foreløpig ikke planlagt tilsvarende jentedag i 2016 da kjønnsbalansen
nå anses som stabilt god. Utviklingen følges nøye, og tiltak settes inn ved behov.

Ekskursjon for 1. klasse
24.-25. september ble årets ekskursjon for den nye 1. klassen gjennomført.
Ekskursjonen hadde to hovedmålsetninger: å skape et godt klassemiljø fra oppstart
ved studiet, og å gi studentene et innblikk i hva studiet omhandler og bredden og
mulighetene studiet kan gi. Ekskursjonen var lagt opp med et tettpakket program,
hvor studentene fikk besøke vindmølleparken på Smøla, samt aluminiumsproduksjonen og energieffektiviseringsprosessene hos Hydro på Sunndalsøra.
Ekskursjonen ble finansiert med 50 % hver av EnergiKontakten og Studieprogramrådet for energi og miljø.

Arkivfoto

Jentene uttrykte at foredragene var
motiverende og dekket mulighetene i
arbeidslivet bra. De mente det var et
bra opplegg og alle var generelt godt
fornøyd med dagen!
Vi retter en stor takk til EMILs FagKom
som arrangerte jentedagen for oss, de hadde gjort et grundig forarbeid og
en veldig god jobb med selve
arrangementet.
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Skolebesøksordningen

Illustrasjonsfoto.
Foto: Kai T. Dragland

EnergiKontakten har i flere år finansiert

frivillig studentgruppe bestående av en

en skolebesøksordning der våre

håndfull dedikerte studenter som

studenter får muligheten til en gratis

besøker flere skoler. Dette er en

hjemreise mot at de kontakter sin

utvidelse og kommer som et tillegg til

«gamle» videregående skole og holder

den eksisterende ordningen gjennom

en informasjonstime der. Besøket

EnergiKontakten. Gruppen har frem til

gjennomføres oftest ifm juleferien da

og med 2015 i første omgang fokusert

studenten skal hjem til familien i ferien.

på å besøke videregående skoler i Midt-

Studenten besøker skolen og informerer
om NTNU og studiemulighetene

Norge da dette er et område som
tidligere har vært lite besøkt.

generelt, og Sivilingeniørstudiet Energi

Skolebesøksordningen er svært populær

og miljø spesielt.

og vi mottar utelukkende positive

Siden 2012 er ordningen utvidet med en

tilbakemeldinger etter besøkene.

EnergiKontakten har i flere år finansiert en skolebesøksordning der våre studenter besøker sin
«gamle» videregående skole og holder en informasjonstime der.
Motivasjonsdag

Ringerunde til nye søkere

5. mars 2015 ble motivasjonsdagen
arrangert. Dagen startet med foredrag
fra Rambøll og Siemens, av tidligere
Energi og miljø-studenter, og
presentasjon av tre studenters
masteroppgave, én fra hver av de tre
hovedretningene. Fra SINTEF snakket
David Berstad og fra Siemens snakket
Ida Larsen Loen. Eirik Oksavik
Lockersten presenterte sin
masteroppgave fra Energiplanlegging
og miljøanalyse, Trygve Kvålen Løken
fra Energi- og prosessteknikk, og
Beate Nesje fra Elektrisk energiteknikk
og smarte nett. Til sammen 60
studenter, likt fordelt mellom 1. og 2.
klasse, var til stede. Til foredragene
ble det servert lunsj fra SiT. Etter
foredragene tok studenter og enkelte
av foredragsholderne buss fra
hovedbygget til Graffi Solsiden hvor
middag ble servert.

For søkerne som hadde satt Energi og miljøstudiet som sitt førstevalg ble det før
sommerferien gjort en ekstra innsats for å motivere til å takke ja til et eventuelt
tilbud om studieplass. Gjennom EnergiKontakten engasjerte vi studentene i styret for
linjeforeningen EMIL til å gjennomfører en ringerunde til primærsøkerne.
Telefonsamtalen hadde som mål å være informerende, motiverende og
oppmuntrende i forhold til å få søkerne til å takke ja til et eventuelt tilbud om
studieplass. For hver søker man snakket med på telefonen ble det laget en kort
rapport for å beskrive søkerens grunnlag og motivasjon. Studentene som ringte fikk
betalt et avtalt beløp fra EnergiKontakten for hver søker man snakket med og laget
en kort rapport om. Ringerunden ble gjennomført i løpet av juni og juli måned.

Felles Jentedag ved NTNU
Energi og miljøstudiet deltar årlig med egen stand på NTNUs felles jentedag. Dette
er et ledd i arbeidet med å opprettholde den gode kjønnsbalansen ved studieprogrammet. Energi og miljø får ikke profilere seg like mye som en del andre studier
denne dagen, da vi allerede har en av de beste jenteandeler ved Sivilingeniørstudiene ved NTNU. Allikevel ønsker vi å være til stede og bemanner egen stand i ca
to timer. NTNUs jentedag ble arrangert 5.-6. februar 2015. www.ntnu.no/jentedag.

Motivasjonsdagen ble for første gang
arrangert i 2014. Hensikten med
arrangementet er å skape motivasjon
ved å vise frem både studenter i siste
årskull og noen fra arbeidslivet. Vi
ønsker å synliggjøre utdanningsveier
og gi inspirasjon til valg av
studieretning i andre kvartal
Tilbakemeldingene fra arrangementet
er meget positive.
Foto: Kai T. Dragland
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Bedriftspresentasjoner

Arkivfoto

Faglig ekstrahjelp for våre studenter
Historisk sett har det vært en stor andel av studentene som opplever å stryke i

Bedriftspresentasjoner arrangeres
av EMIL sin komité LINK. For
Energikontaktens medlemmer er
denne tjenesten gratis, men
bedriften må selv betale for
eventuell bevertning. I 2015 ble det
gjennomført 11 slike arrangementer, alle av EnergiKontaktens
medlemmer.

Matematikk 1, det første matematikkfaget de nye studentene møter på NTNU. Mange
studenter opplever dette som «et slag i ansiktet» og dette kan virke demotiverende for
videre studier. Med de høye opptaksgrensene Energi og miljøstudiet har er de fleste av
våre studenter vant med å være blant de flinkeste i klassen. De siste årene er det også
registrert at det er en uforholdsmessig stor strykprosent i enkelte andre fag, og
studentene har gitt tilbakemelding på at de ønsker ekstrahjelp i flere fag.
Som et tiltak for å redusere strykprosenten og heve karakterene blant våre studenter
har EnergiKontakten tatt initiativ til, og finansiert, et opplegg med ekstrahjelp i utvalgte
fag. EMILs Fagkom har organisert opplegget. I 2015 ble det organisert ekstrahjelp i
fagene Matematikk 1, Matematikk 4 / 4N, samt Fluidmekanikk. Opplegget med
ekstrahjelp har kommet som et supplement til ordinære forelesninger og
øvingsopplegg, og ble gjennomført som intensivkurs de siste ukene før eksamen.
Opplegget bestod av at studenter fra høyere årskurs gjennomførte regneeksempler og
gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver i auditorium.
Tilbudet har vært svært populært blant våre studenter.

Støtte til EMIL
Studentenes linjeforening EMIL er
av stor betydning for studiemiljøet
og studentenes opplevelse av en
positiv hverdag. Med sine mange
komiteer og aktiviteter har
foreningen noe å by på for alle
studenter. EnergiKontakten anser
arbeidet EMIL gjør som svært viktig
for studentenes motivasjon og er
derfor med og gir et årlig
støttebeløp
til
EMILs
drift.

Studenter på konferanser
Det å kunne delta på seminarer og
konferanser utenfor NTNU er svært
motiverende og lærerikt for
studentene, men på grunn av
økonomiske forhold avstår de ofte
fra å delta. EnergiKontakten har i
løpet av året gitt støtte til reise og
deltakelse for totalt 55 studenter
på 10 ulike konferanser.
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EnergiKontakten
Daglig leder:
Fredrik Christensen
73 59 42 31 / 909 58 466
fredrik.christensen@ntnu.no
Postadresse:
Institutt for Elkraftteknikk
7491 Trondheim
Finn oss på weben:
www.ntnu.no/energikontakten

Næringsliv og akademia
- sammen for å sikre fremtidig kompetanse

EnergiKontakten
EnergiKontakten er et bedriftsnettverk tilknyttet masterstudiet i Energi og Miljø ved NTNU. EnergiKontakten skal
være et bindeledd mellom studentene, faglærerne og næringslivet. Driften av EnergiKontakten organiseres av et
styre med representanter fra medlemsbedriftene, studieprogrammet og studentene. Den daglige driften av
EnergiKontaktens løpende virksomhet ivaretas av daglig leder.

www.ntnu.no/energikontakten

