
NTNU Bridge 
Hvorfor utnytter kommunene muligheten for studentoppgaver så dårlig? 

formannskapssamling i Trondheimsregionen 24. mars 2017 
Simon W. Lie 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg heter Simon Lie. Jobber med kontakt mellom studenter og arbeidsliv i NTNU BridgeTil tross for tittelen – skal ikke lære politikerne å gjøre jobben sin.Heller – Hvordan kan vi hjelpe kommunene å utnytte mulighetene for studentoppgaver bedre?Før jeg går inn på NTNU Bridge vil jeg gi et overblikk på hvor vi står i forhold til studentoppgaver
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TRONDHEIM GJØVIK ÅLESUND 

STUDIEBYENE 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi presenterer for Trondheimsregionen her i dag, men ikke glem at vi representerer nesten 40 000 studenter i tre fylker.33 500 av dem studerer i Trondheim--39 700 studenter, om lag halvparten innenfor teknisk-naturvitenskapelige fag.33 500 studenter i Trondheim, 3 800 studenter i Gjøvik og 2300 studenter i Ålesund (avrundede tall)7561 ble uteksaminert med bachelor- og mastergrad i 2015.3335 innen videreutdanningskurs med studiepoeng og erfaringsbaserte masterprogram i 2016.3596 studenter kommer fra utlandet.
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Norges største universitet  
• 39700 studenter, 7561 ble uteksaminert med 

bachelor-  og mastergrad i 2015 

• 342 doktorgrader avlagt i 2015 (41,5 % kvinner) 

• 6900 årsverk, hvorav 4377 i undervisning,  

forskning og formidling 2017-tall (40 % kvinner) 

• 2017: 8 fakulteter + Vitenskapsmuseet 

• 120 laboratorier    

• Driftsinntekter: 7,6 milliarder kroner 
 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det gjør NTNU til Norges største universitet – med god margin!7500 kan skrive oppgave for kommunen hvert årMinst halvparten av oppgavene retter seg mot offentlig sektor
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Politikk for samarbeid med arbeidslivet 
Vedtatt 20.12.2016 

Intensjon 
• Etablere et overordnede rammeverk for systematisk 

og strategisk samarbeid med arbeidslivet 
• Gi føringer for NTNUs virksomhetsstyring 
• Synliggjøre, systematisere og strukturere eksisterende 

samarbeid  
• Tilrettelegge for en videreutvikling av samarbeid med 

arbeidslivet med utgangspunkt i ulike faglige ståsteder 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Praktiske implikasjoner så langt:Øremerket prodekan ved hvert fakultet med ansvar for innovasjon og samarbeid med arbeidslivetVi skal få et system for å telle studentoppgaver:Utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet. Få til en registrering i våre ordinære databaser. På plass kanskje neste år. Inkludert geografisk fordeling – gi politikere og næringsliv et nyttig analyseverktøyNullpunkt å måle ut fra - Skal øke andelen oppgaver i samarbeid med eksterne. Hist hadde i 2015 800 bachelor- og masterprosjekt med arbeidslivet (både offentlig og privat)Det blir veldig spennende å se hva et fusjonert NTNU kan få til!
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Hva innebærer et oppgavesamarbeid? 

Et oppgavesamarbeid krever at kommunen har en faglig relevant 
problemstilling eller datasett studenten kan involveres i. Kommunen må 
også sette av nok tid til oppgaven, og kunne stille med minst 20 timer 
ekstern oppfølging. 
 
Et oppgavesamarbeid tilfører helt fersk fagkunnskap på et område du 
ønsker å få belyst. Studenten legger typisk ned fra 300 til godt over 
1000 timer arbeid for deg gjennom oppgaven! Studenten får bruke sin 
fagkunnskap på en konkret og aktuell problemstilling, og tilegner seg 
samtidig kontakter og erfaring fra en arbeidslivssituasjon.  
 
De fleste oppgavesamarbeid går gjennom allerede etablerte kontakter 
med fagmiljø. 
 
Dersom du ikke har etablert kontakter i fagmiljø, eller ønsker å komme i 
kontakt med nye fagmiljø, kan du gå gjennom NTNU Bridge 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et oppgavesamarbeid krever ikke så mye i forhold til hva du får igjen:	20 timer veiledning = 3-500 timer arbeid med en bacheloroppgave eller 6-1600 timer arbeid med en masteroppgaveOppgavesamarbeid er også verdifullt for studenten: 	Ekstra veiledningstimer, motivasjonen av å vite at noen vil bruke resultatet, arbeidslivserfaring, kontakter i bransjen + studiepoeng!Bridge skal ikke erstatte allerede etablert kontakt med fagmiljø, men fungere som supplement og døråpner.
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Hva er NTNU Bridge? 

NTNU Bridge er NTNU sin offisielle koblingsportal mellom NTNU-
studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, 
praksisplasser og jobber www.ntnu.no/bridge  
 

Private og offentlige aktører er ute etter de gode hodene fra NTNU. 
NTNU har en sterk posisjon i norsk arbeidsliv – mange arbeidsgivere er 
ute etter våre studenter lenge før de er ferdige med studiene.   
  
  
  

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er viktig fordi:Studentene får tilgang på faglig relevant arbeidspraksis gjennom studieløpet Vi vil at studentene får jobb der de får brukt sin kompetanse best mulig, og da må de kunne vise til relevant erfaring!Arbeidslivet får tilgang på fersk fagkompetanse fra NTNURaskeste vei fra at kunnskapen blir produsert til den kommer i bruk i samfunnetFagmiljøene får inn aktuelle/reelle problemstillinger i undervisning og forskningBidrar til kvalitet og relevans i forskning og undervisningNTNUs samfunnsoppdrag:utvikle og forvalte kunnskap i samspill med samfunnetutvikle våre kandidaters kompetanse av høy kvalitet og relevans for den enkelte og for fellesskapetfornye samfunnet og bidra til verdiskaping og velferdOg - fordi det sikrer kvaliteten på det vi driver med og gir oss verdifulle impulser og mulighet til å bidra i samfunnsutviklingen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

http://www.ntnu.no/bridge
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Døråpner for arbeidslivet 
Arbeidsgivere kan bruke NTNU Bridge til å: 

• Rekruttere studenter til oppgaver, praksis og jobb 
• Kontakt studenter til oppdrag - ny kunnskap og friske innspill 
• Kom i kontakt med fagmiljø 
• Info om ulike oppgavetyper - når kan oppgaven skrives? 
• Nyttige tips og andre former for samarbeid 
• NTNU Bridge sin egen arrangementskalender 

 
NTNU Bridge åpner dørene for bedrifter, offentlig forvaltning og 
organisasjoner – samtidig som vi gir studentene mulighet til å møte 
arbeidslivet før endt studie. 
 
Bridge er en gratis tjeneste  
utviklet av og for NTNU.  
 

 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som oppdragsgiver kan du bruke Bridge til…Bridge skiller seg fra andre jobbformidlingsportaler fordi:Bridge er utviklet av og for NTNU. Fagkunnskap står i sentrum – enkelt å søke etter studenter med rett fagkunnskapHar eksklusivitet når det kommer til å nå ut til studenterEr gratis!Og sist men ikke minst, vi formidler oppgavesamarbeid og praksisplasser!
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Slik ser nettsiden utUtlysninger havner herHer kan du selv søke etter og kontakte studenterStudentene kan søke etter og kontakte arbeidsgiverePraktisk informasjon om hvordan få til oppgavesamarbeid mm.
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Oppgavesamarbeid gjennom Bridge 
En student, hennes faglærer og en ekstern oppdragsgiver løser en oppgave sammen. Oppgaven 
skal være faglig relevant for alle parter. Målet må være ny kunnskap.  
 
Oppgavesamarbeid krever gjensidig faglig forpliktelse fra oppdragsgiver, student og 
fagmiljø over lengre tid. Dette fører ofte til varige relasjoner og i noen tilfeller 
forskningsprosjekt. 
 
Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet.  
 
Hva kreves av oppdragsgiver? 
– Lag profil og meld inn et tema du ønsker mer kunnskap på www.ntnu.no/bridge  
– Definer hvilke fagmiljø/studenter som er interessant 
– Vær tydelig på hva du forventer av oppgaven. Lytt på innspill fra fagmiljøet 
– Vær tålmodig, en oppgave må passe inn i studieløpet. NTNU Bridge er behjelpelig med å få 

kontakt med rett fagmiljø. 
– Sett av nok tid til oppfølging, minst 20 timer over et halvt år for en masterstudent. God 

oppfølging hever kvaliteten på sluttresultatet 
– Skriv under NTNUs Standardkontrakt: http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid 
 
NTNU Bridge følger opp alle registrerte oppgaver for kobling med studenter og fagmiljø. 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Oppgavesamarbeid er den formen for utlysning/samarbeid som henger høyest for NTNU Bridge – vi følger alltid opp med relevante fagmiljø og studenter!Hva kreves:En god oppgave – vær konkret, men åpenFagmiljøet må inviteres tidligLengre tidsperspektiv – her passer kommunenes arbeidstempo kanskje bedre enn privat næringslivSett av nok tid! Jo mer tid du bruker på studenten, jo mer får du igjen.Sjekk tiden!

http://www.ntnu.no/bridge
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
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Workshop om oppgavesamarbeid 

• Hanna mellemsether og Pjotr Juga v/ Museene i Sør-
Trøndelag 

• Vigdis Sjelmo v/ Rockheim 
• Finn Harald Sandberg v/ Norsk Oljemuseum, Stavanger 
• Torkel Thime og Ine Fintland v/ Norsk Olje- og 

gassarkiv, Stavanger 
• Bodil Østerås og Gunhild Rikstad v/ Stiklestad 

Nasjonale Kultursenter 
 

20 studenter fra 8 ulike studieprogram 
 
Dusinvis av spennende forslag til oppgaver og praksis 
 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dersom en eller flere eksterne har flere spennende oppgaver innen beslektede fagfelt, kan NTNU Bridge arrangere workshop der oppdragsgiver, studenter og fagpersoner møter hverandreEksempel fra workshop om forvaltning og formidling. Med Flere museer i Trøndelag og Stavanger. Arrangert i forlengelse av et fagseminar vi arrangerte tidligereKompakt program. Presentasjon av konkrete oppgaver etterfulgt av samtaler med enkeltstudenter. Maks tre timer. Studentene skriver seg opp på en liste over hvilke oppdrag de er interessert i20 studenter fra 8 studieprogram. For tidlig å si om det blir samarbeid, men flere lovende muligheterTilbakemelding fra samtlige eksterne: «Kan vi komme tilbake neste gang?»



Workshop med NTNU førte til samarbeid med STFK for Sunniva Sæter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Samarbeidet var lærerikt og givende. Først og fremst fikk jeg et innblikk i 
STFKs arbeid på klimafronten, og jeg fikk utrolig mye god hjelp av min veileder, 
Chin-Yu. Hun har gjennom hele prosessen vært svært imøtekommende, og har 
fokusert på å ta seg tid til å bistå i oppgave-prosessen. Noe annet som var 
positivt med dette samarbeidet, var at kontakten med STFK åpnet dører i form 
av villige intervjuobjekt, og hjelp til å finne et riktig utvalg av informanter.»  

Gode historier 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Navn: Sunniva Tusvik SæterUtdannelse: Master i Europastudier, NTNU DragvollSamarbeidspartner: Chin-Yu Lee, rådgiver (koordinator klima og miljø)Tittel på oppgave/praksis: ”Fra cowboyer til astronauter – en analyse av overgangen til en sirkulær økonomi i Sør-Trøndelag og Jämtland”Oppgaven er et resultat av en workshop med STFK i september 2015Oppgaven ble levert sommeren 2016I dag arbeider Sunniva med med mange forskjellige typer forvaltningsrevisjonsprosjekt i nordtrønderske kommuner og i Nord-Trøndelag fylkeskommune i selskapet KomRev Trøndelag IKS.
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 3070 registrerte studenter  

 524 registrerte arbeidsgivere 

 142 registrerte faglærere 

 300 utlysninger publisert i 2016 

 

 44 300 besøk på nettsiden i 2016 

 1850+ følgere på Facebook 

 850+ følgere på Twitter 

 450+ følgere på Instagram 
 

 
 

Bridge brukertall 
Bridge ble lansert 23. oktober 2013. Tall per desember 2016 
 

NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Høy aktivitet – og den øker!
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Andre måter å samarbeide med NTNU 
Eksperter i Team 
Et obligatorisk emne i nesten alle studieprogram på masternivå. Studentene jobber i grupper på tvers av 
fagbakgrunn. Problemstillingene er av tverrfaglig karakter. Arbeidslivsaktører kan melde inn problemstillinger 
til EiT innen september hvert år. 
 
www.ntnu.no/eit  
 
Humanister i Praksis 
Et emne for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. HiP er et alternativ til Eksperter i Team, og skal gi 
studentene relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold. Som arbeidsgiver kan du tilby praksisplasser og 
oppgaver som studentene skal løse. 
 
www.ntnu.no/hip  
 
Næringslivsringer 
Det finnes en rekke næringslivsringene ved fakulteter, institutter og studieprogram ved NTNU. Hovedformålet 
med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning i et fruktbart 
samarbeid for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet. 
 
https://www.ntnu.no/nyskaping/naeringslivsringer  
 
Offentlig PHd 
Virksomheter i offentlig sektor kan gjennom denne ordningen søke om å få støtte for en ansatt som ønsker å 
ta en doktorgrad. Doktorgradsarbeidet skal være relevant for virksomhetens ansvarsområde og langsiktige 
kompetansebehov. 
 
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398  

NTNU Karriere, Simon Lie 

http://www.ntnu.no/eit
http://www.ntnu.no/hip
https://www.ntnu.no/nyskaping/naeringslivsringer
https://www.ntnu.no/nyskaping/naeringslivsringer
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398
http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/OFFPHD/1253995410398


14 NTNU Karriere, Simon Lie 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
VirkemidlerTrondheimsregionen tilbyr 4000 i reisestøtte til studenter for oppgavesamarbeid i TrondheimsregionenGod måte å gjøre seg mer attraktiv for studenterTilby kontorplassTilby sommerjobb ifm. oppgavesamarbeid
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Oppsummering - slik bruker du Bridge: 

1. Opprett en Bridge-profil på www.ntnu.no/bridge  

2. Opprett utlysning av oppgavesamarbeid, praksisplass, etc. fra «Min side» 

3. Søk blant 3000 studenter med ulik utdanningsbakgrunn 

4. Ta kontakt med studenter som virker interessant til ditt oppdrag 

5. NTNU Bridge kobler oppgaver til relevant fagmiljø og mobiliserer studenter 

6. Husk god tidsfrist på utlysningen, oppgaven må passe inn i studieløpet 

7. Sett av nok tid til veiledning av studenten 

8. Når du har funnet rett student til oppdraget, formaliser avtalen med faglærer 

9. Skriv under NTNUs Standardkontrakt:  

http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid 

 

 
NTNU Karriere, Simon Lie 

http://www.ntnu.no/bridge
http://www.ntnu.no/bridge/kontrakt-oppgavesamarbeid
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Takk for oppmerksomheten! 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ntnu.no/bridge 
Facebook: bridgentnu 

Instagram: ntnubridge 

Twitter: @NTNUBridge 

Linkedin: company/ntnu-bridge 
 

Kontakt oss på kontakt@bridge.ntnu.no  

 NTNU Karriere, Simon Lie 

https://www.facebook.com/bridgentnu
https://www.instagram.com/ntnubridge/
https://twitter.com/NTNUBridge
https://www.linkedin.com/company/ntnu-bridge
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