Eksempel 2:
Landsbypresentasjon i Eksperter i team

Mal for landsbypresentasjon i Eksperter i team. Landsbyleder fyller ut og sender til sin
fakultetskontakt, senest 1. september. Skriv på det språket som vil bli benyttet i landsbyen.

Fremtidens skip
EIT1234
Emnekode
Trygghet til sjøs
Landsbytittel
Langsgående
Type
Norsk
Språk
Her ønsker jeg bildet av skipet.
Ola Nordmann
Landsbyleder
Kontaktinformasjon Ola.nordmann(at)ntnu.no
I denne landsbyen vil du jobbe i et tverrfaglig
Vår 2014
Undervisningsår
team på 5-6 studenter som sammen skal
kombinere kreativitet og kompetanse til å definere en ny løsning for fremtidens skip. Dere får fritt
spillerom til å utforme problemstilling innenfor landsbytemaet og gruppens samlede kompetanse.
Hvilke løsninger innfrir behovet for fremtidens
skip?

Skip står for 90% av verdens varetransport. I denne prosessen slippes det ut årlig ca 700 millioner
tonn CO2, 3-4 milliarder tonn ballastvann med virus, bakterier, planter og dyr spres på tvers av
kloden og ca 80% av ulykkene skyldes menneskelig svikt. Her er det mye å ta tak i!

Relevant kompetanse
Masterstudenter fra alle fakultet ønskes velkommen og det er ønskelig med størst mulig grad av
tverrfaglighet i gruppene. Foruten tverrfaglig kompetanse, søker denne landsbyen også de studentene
som liker å kombinere kreativitet med rasjonelle vurderinger. Du bør være en pådriver og

åpen for å lære mer om deg selv, og av andre.

Om landsbyen
Eksterne samarbeidspartnere
Landsbyen samarbeider med Havarikommisjonen, DNV, diverse rederier og Sintef. Mot
slutten av semesteret vil studentgruppene presentere sine prosjekter for disse partnerne.
Eksempler fra tidligere gruppeprosjekter
1. Hvordan overføre lærdom fra granskingsrapporter?
2. Kvalitetskultur i maritime organisasjoner
3. Pålitelighet i sosio-tekniske systemer.
4. Hvor høyt sikkerhetsfokus er økonomisk forsvarlig?
5. Ny sensor for identifisering av skjær, isfjell og fartøyer.
Hva sier tidligere studenter om landsbyen?
- Jeg har lært utrolig mye om samarbeid og sikkerhetstenkning uten å ha blitt forelest et eneste
sekund, og jeg har aldri før hatt det så moro med læring. Samtidig er landsbytemaet et godt
supplement til fagene jeg har fra før og den karrieren jeg ønsker meg videre.

- Jeg kunne mye om temaet fra før, men lærte enda mer ved å jobbe i et tverrfaglig team med
folk som hadde andre og nye perspektiver.
StørstAV
vekstkurve
hadde jeg kanskje på
UTFYLLING
MALEN
prosessbiten og utvikling av mine samarbeidsferdigheter.
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