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Forord
Ideportalen er et samarbeidsprosjekt mellom HiST, HiNT og NTNU. Prosjektet tar sikte på å
lage et felles datasystem for utveksling av sommerjobb, praksis, master- og bacheloroppgaver.
Datasystemet skal koble næringslivets behov sammen med studentenes behov, og vil bli en
møteplass for bedrifter og studenter. ( Med bedrifter menes også offentlig virksomhet, som er
aktuell oppdragsgiver for de helsefaglige utdanningene ved HiST. ) Det skal utvikles en felles
webportal som skal ivareta dette. Prosjektet er en del av HiST sin næringsretta høgskolesatsing.
Første del av prosjektet er en kartlegging av arbeidet som gjøres ved institusjonene i dag.

Målsettingen for prosjektet
Etablere effektive mekanismer for å koble studenter sammen med bedrifter slik at:
o Bedriftene får verdi igjen av samarbeidet i form av videreutvikling eller problemløsning.
o Studentene får interessante og relevante oppgaver i forhold til sine behov.
o Faglærere får motiverte studenter og utvidet næringslivskontakt.
Se også vedlegg 1: ”Referat fra møte mellom HIST, HINT og NTNU 17.12.2004”

Fakta om prosjektet Ideportalen
Prosjektet er en del av prosjektet næringsretta høgskolesatsing ved HiST (nHS HiST) der
rektor Torunn Klemp er leder for styringsgruppen.
Prosjektleder for Ideportalen ved HiST: Petter Brækken , e-post: petter.brakken@hist.no
Prosjektmedarbeider:
Kenneth Megård, e-post: kenneth.megard@hist.no
Prosjekt Ideportalen som et samarbeid mellom HiST, HiNT og NTNU ble initiert i desember
2004 og planlegges ferdigstilt i 2006.

Takk til alle som har deltatt i kartleggingen og tatt seg tid til å svare!
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1. Kartleggingen
Det er tre grupper som er undersøkt under kartleggingen, det er studenter, oppdragsgivere og
faglærere. I hovedsak har kartleggingen fokusert på faglærerne siden de ivaretar mye av
kontakten mot næringsliv og offentlig virksomhet i dag. Intervjuguiden som er brukt er felles
for HiST, HiNT og NTNU, dette for å få inn felles og sammenlignbar informasjon. I dette
kapittelet er det beskrevet hvilke spørsmål kartleggingen skal besvare, i kap. 2 presenteres
selve resultatene fra kartleggingen.

1.1 Faglærerne
Først er det undersøkt om det er noen tradisjon for samarbeid med eksterne bedrifter/ offentlig
virksomhet og hvordan dette organiseres i dag. Hvem er oppdragsgiverne for prosjekter og
praksis, og er det noe betaling.
Det er spurt om programmets fagprofil og satsingsområder gjenspeiles i prosjektene. Hvilken
samarbeidsform som brukes og informasjon om antall prosjekter som kjøres. Noen utdanninger
har også samarbeidsavtaler med bedrifter, i tilfelle så er dette registrert.
Det er undersøkt litt om hvilken informasjon som kreves av oppgavebeskrivelsen og hvordan
de faglige og formelle kravene sikres. Hvordan velges veileder og hvor mye arbeid kreves det
av veileder. Er studentprosjektgruppene satt sammen frivillig og hvordan skjer tildelingen.
Til slutt er det spurt om interessen for konseptet og behovet, og hva de tror om en slik løsning.

1.2 Studentene
Det er spurt om hvilken informasjon studentene ønsker på en slik webportal, det gjelder hvilken
informasjon som skal være tilgjenglig fra studenten og om bedriften. Skal det være opp til
studentene å kontakte oppdragsgivere direkte, skal det være noe filtrering før prosjektene
presenteres på nettstedet og hvordan skal tildelingen skje.

1.3 Oppdragsgiverne
Det har dessverre ikke blitt tid til å spørre oppdragsgivere direkte. Enkelte program har
imidlertid også svart på vegne av sine oppdragsgivere.
Det er undersøkt hvilken informasjon bedriftene ønsker på en slik webportal, det kan være
hvilken informasjon som skal være tilgjenglig fra bedriften og om utdanningen. Hvilke
oppgaver blir vanligvis gitt, varighet og størrelse. Forhold omkring konfidensialitet, patenter og
rettigheter. Hvordan kan forslagene til prosjekter, praksis og sommerjobb fremmes. Er det
ønskelig å velge fagområde og hvilken samarbeidsform er ønskelig under oppgaveutførelsen.
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2. Status pr i dag
Alle avdelingene ved HiST er blitt spurt, men ikke alle programmene er dekket. Selv om
forskjellene innen avdelingene kan være relativt store skal det være nok informasjon til å få en
helhetlig inntrykk av situasjonen i dag. Når det kommer til studentene og oppdragsgivere er det
få som er spurt, fokus har vært på dagens ordning og hvordan den fungerer.

2.1 Faglærerne
Her er det valgt å dele opp resultatet av kartleggingen etter avdelinger. Dette for å kunne
sammenligne og fremheve forskjellene mellom de ulike avdelingene. En kan kort si at de
teknologiske utdanningene har bredest kontakt mot næringslivet, mens helsefaglige
utdanningene har bredest kontakt mot offentlig virksomhet. Dette er kanskje en selvfølgelighet,
men likevel interessant for å kunne sammenligne og finne løsninger som kan brukes i
kravspesifikasjonen.
2.1.1 Avdeling for teknologi
Dette er en stor avdeling og har bred kontakt med næringslivet, både regionalt, men også
internasjonalt. Årlig blir det sendt studenter til for eksempel CERN, men svært mange ulike
universiteter og høgskoler har hatt prosjektstudenter fra AFT, for eksempel København,
Kuopio, Sønderborg, Zwickau, Bremen, Barcelona, Toulouse, Gran Canaria osv. En får også
inn prosjektstudenter fra utenlandske høgskoler og universiteter. Hvordan hovedprosjektene
blir skaffet til veie og tildelt, varierer noe mellom de ulike programmer.
Ved program for elektro- og datateknikk brukes en egen database over kontaktpersoner ved
ulike bedrifter. Hver høst blir det sendt ut ca 250 brev til kontaktpersoner i bedrifter og
offentlige institusjoner med invitasjon til å komme med prosjektforslag. Programmet arbeider
med å opprette samarbeidsavtaler med bransjeorganisasjoner og faglig interessante bedrifter.
Selve registreringen skjer via nettsidene ved elektro, men noen sender også inn faks eller e-post
direkte til programmet. På nettsidene finner en bl.a. også studentenes prosjekthåndbok og
oversikt over tidligere prosjekter (http://media.iet.hist.no/hovedprosjekt/ ).
I brevet er det satt en svarfrist, men vanligvis er denne fristen noe fleksibel fordi
oppdragsgiverne ofte er noe trege med å sende inn forslag. Storparten av forslagene er fra
Trøndelagsregionen, men det er hvert år også forslag fra andre deler av landet og fra utlandet.
Årlig kommer det inn rundt 70 prosjekter ( ca 10 er interne ) som etter noe siling presenteres
for studentene. Det er studentgrupper nok til bare ca. halvparten av forslagene. Enkelte
bedrifter ønsker derfor å komme og presentere bedriften og dens oppgaveforslag for
studentene.
Studentene organiserer prosjektgrupper og prioriterer oppgaveønsker. Programmet avgjør
tildeling av oppgave og veileder eventuelt etter loddtrekning. Veilederen kan bruke inntil 120
timer til veiledning pr. gruppe. Forslagsstillerne får så en tilbakemelding i starten av desember
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på resultatet av denne tildelingen. Prosjektgruppen har normalt 2-4 studenter og starter opp i
januar med et forprosjekt som ender opp i en mer detaljert beskrivelse og problemformulering.
I utgangspunktet skal prosjektrapporten være fritt tilgjengelig. Oppdragsgiver kan kreve at
rapporten i en periode kun er tilgjengelig etter avtale med oppdragsgiver.
Hvis ikke annet blir avtalt, forbeholder skolen seg i prinsippet alle rettigheter til prosjektets
resultater.
Ved program for bygg og miljø skaffer over halvparten av studentene oppgaver selv og
studentene oppfordres til å være aktiv med å få prosjekt. Det har vært prøvd å sende ut
invitasjon, men ettersom mange forslagsstillere da ikke fikk studenter har enkelte bedrifter
derfor ytret misnøye med denne ordningen. Programmet har derfor gått bort fra den.
Oppdragsgivere er vanligvis byggindustri, rådgivende ingeniører og teknisk etat i offentlig
virksomhet. Det er gjort avtale med Statens vegvesen i forhold til styrt praksis.
Tre av studieretningene ved programmet har 6 uker styrt praksis i 3. årskull som en obligatorisk
del av studiet. Styrt praksis ender også ofte med hovedprosjekt senere. Det er ønskelig å utvide
denne kontakten gjennom utdanningen, derfor er ivrige studenter ved bygg i gang med å utvikle
en vevportal kalt ”Ingeniørkontakten bygg” som skal være et kontaktledd mellom
byggebransjen og studentene. Noe av målet er allerede fra første årskull å få tilknytning
mellom oppdragsgiver og student. Det er derfor ønskelig med en kobling mellom Ideportalen
og Ingeniørkontakten. Behovet for oppgaver er generelt stort. Årlig er behovet ca. 37
prosjekter, med 17 forskjellige firma og 80-100 studenter. Forprosjekt brukes for å formulere
oppgaven.
Ved program for kjemi og materialteknikk avhenger det litt av studieretning hvem som er
oppdragsgiverne. Ved materialteknikk er det stort sett oljeselskap som er oppdragsgiverne,
disse betaler også en sum pr. student som blant annet benyttes til å dekke deler av 1 ukes
sikkerhetskurs og ekskursjon til Stavanger. Ved bioteknologi er det i hovedsak lokalt
næringsliv som er oppdragsgiverne. Det er stort sett studentkontakt mot oppdragsgiver. For
hver studieretning er det 5-10 prosjekter, ofte er det de samme bedrifter som gjentar seg år etter
år. Prosjektene filtreres før de publiseres til studentene, det gjøres ut fra kriterier om faglig
relevans. I en del tilfeller skrives oppgavebeskrivelsen av oppdragsgiver og faglærer i
fellesskap, slik sikres de formelle og faglige krav.
Ved program for maskinteknikk og logistikk skjer innsamlingen av hovedprosjekter ved at den
enkelte faglærer kontakter aktuelle bedrifter direkte. Problemet formuleres i samarbeid med
bedriften. Stort sett er alle prosjektene eksterne, totalt cirka 30-50 stk. Dette gjør at mange
bedrifter går igjen fra år til år. Programmet avgjør tildelingen av oppgaver, noe som vanligvis
skjer etter ”først til mølla”-prinsippet.
Fellestrekk ved programmene: Når det gjelder tidsplan for gjennomføring, tildeling av
veileder og gruppesammensetning, skjer det mye på samme måte ved de ulike programmene.
Veileder velges ut fra faglig bakgrunn og arbeidsbelastning. Det er vanligvis møter ukentlig
eller annenhver uke mellom studentgruppe og veileder. Prosjektene kjøres i vårsemesteret og
oppgavene må derfor være registrert og tildelt før eksamensperioden i desember.
Gruppestørrelsen er vanligvis 2-4 personer og .studentene setter sjøl sammen gruppen.
Interessen for konseptet ideportalen. Her er det mange positive tilbakemeldinger. Kommentarer
som kan nevnes er mulighet for høyere faglig nivå, nye kontakter og kanskje mindre arbeid for
ansatte enn i dag. Men det taes forbehold om at portalen må være oversiktlig og enkel å bruke.
Oppgavene bør også kobles rett til fagområde, gjerne med mulighet for påmelding av
bedriftspresentasjoner ved det aktuelle skolested.
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2.1.2 Avdeling for informatikk og e-læring
Arbeidet med hovedprosjekt er systematisk og følger en tidsplan, fra invitasjon sendes ut til
oppgavestillerne, og til prosjektet er i gang. Arbeidet starter i oktober, da det sendes ut brev til
firma med fakta-ark om studier og generell informasjon. Bedriftene får så en frist for å komme
med prosjektforslag. Alle forslagene blir samlet av en ansatt som går igjennom forslagene og
gjør enkel filtrering ut fra om oppgaven er omfattende nok og hvilken studieretning den passer
for. Studentene oppfordres til å kontakte arbeidsgiver, som kan reservere oppgaven. Bedriftene
får tilsendt informasjon om hvordan tildelingen gikk når det nærmer seg jul.
Det er både interne og eksterne prosjekter. Forslagene kommer hovedsakelig fra næringslivet i
regionen. Enkelte firma kommer med flere prosjekter, navn som kan nevnes er Datakompaniet
AS, Intrapoint AS, Dossier Solutions AS og Telenor Mobil AS. Det er mulig for noe
økonomisk støtte via Skandia Takeoff.
Behovet for oppgaver er forskjellig, avhengig av studieretning og utdanningsnivå. Ingeniør
data trenger prosjekter innen utvikling av datasystemer, mens informatikk trenger prosjekter
innen drift og informasjonsbehandling. Tilgangen på driftsoppgaver er mindre enn en kunne
ønske, mens det er mer enn nok av de øvrige typene oppgaver. Dette medfører at mange
driftstudenter må utføre oppgaver innen andre fagområder enn det som er spesialområdet deres.
Noen tall fra vårsemesteret 2005: Totalt 91 prosjekter er i gang. 29 av 52 eksterne prosjekter er
valgt. 43 grupper skaffet seg prosjekter selv, hvorav 7 grupper er sin egen oppgavestiller.
AITeL er oppdragsgiver for 19 prosjekter, hvorav ca halvparten driftsprosjekter. Vanlig
gruppestørrelse er fra 1 til 4 studenter.
Interessen for prosjektet Ideportalen avhenger mye av rammene og ressursene som kreves.
AITeL har et system som fungerer godt i dag (http://aitel.hist.no/fag/hpr/ ). Innmelding av
prosjektforslag, se http://www.aitel.hist.no/prosjekter/hovedprosjekt/invitasjon.php . Et
problem med en ren nettløsning er at flere bruker også andre formater, som brev og faks.
Direkte kontakt med næringslivet er ønskelig, deriblant for å kunne svare på spørsmål. Dette
må det tenkes på i utformingen. Men, Ideportalen vil kunne gi noen flere eksterne prosjekter
enn i dag, spesielt innen studieretninger hvor det er vanskelig å finne nok oppgaver. På
spørsmål om Ideportalen kan bli et studentprosjekt for AITeL er svaret at det må konkurrere
med andre, kanskje mer interessante prosjekter og at det tidligst kan skje våren 2006.
2.1.3 Avdeling Trondheim økonomiske høgskole
Her er det noen forskjeller mellom de ulike studieretningene. Markedsføring skiller seg litt ut,
da de velger ut én bedrift hvert år som studentene skal bruke til case. For studieåret 04/05 er det
TEV som er brukt som case, her må studentene selv utarbeide egen problembeskrivelse. Ved de
andre studieretningene er det også en del av oppgaven å selv kontakte bedrift og utarbeide
problembeskrivelse, ellers blir det ikke noe hovedprosjekt.
Veileder velges ut i januar, cirka 7t veiledning. Faglig vinkling, samt problemstilling og tema
avgjør hvem som blir veileder. Studentene starter allerede i august arbeidet med å skaffe bedrift
og lage en beskrivelse. Det er veileder som godkjenner problembeskrivelsen.
Interessen for ideportalen er god, den vil kunne stimulere til et mer formelt samarbeid og gi
spisset informasjon fra HiST ovenfor næringslivet.
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2.1.4 Avdeling for mat og medisinsk teknologi
Næringsmiddelteknologisk utdanning
Hovedprosjekt:
Innsamling av tema skjer ved distribuering av et ”invitasjonsark fo tema til hovedprosjekt” som
distribueres til våre praksisbedrifter og andre faste samarbeidspartnere (adresselister) samt at
det informeres ved interne og eksterne arrangementer og gjennom våre nettsider. Aktuelle
oppdragsgivere kontakter så fagmiljøet direkte når det er ønsket med et samarbeid gjennom en
slik studentoppgave. Oppdragsgiverne er forskningsinstitusjoner, bedrifter og private. Det er
også noen temaer knyttet til fagmiljøets FoU-arbed.
Oppgavebeskrivelsene skal være inne i ”temabanken” senest 15.august. Programansvarlig og
flere fagpersoner i en hovedprosjektgruppe avgjør hvilke prosjekter/temaer som skal
presenteres for studentene. Det gis vanligvis noen flere prosjekt-temaer enn det blir dannet
grupper. Prøvde med spesifikke krav til temaforslagene, men kravene avhenger litt av om det er
vitenskapelig ( analytisk ) eller en mer sammensatt problemstilling (kreativ) knyttet til bedrift
som vil starte med noe nytt.
Fremdriften på høsten er som følger: Temapresentasjoner (skriftlig og muntlig en av de første
dagene i studieåret) => prosess => prioritering ( ca 1. september ) => gruppesammensetning
(programansvarlig samt en annen fagansatt) => studentene kan evt. bytte innbyrdes mellom
grupper ( ca 15.september ) =>obl. hovedprosjektkurs (ca medio september til primo
november) => plan og målsetting klar ( ca 10.november ) . Prosjektkurset har aktuelle temaer
for planlegging og gjennomføring av oppgaven
Noe støtte gjennom tidligere Trønderjamt, Skandia Takeoff, innlandsprosjektet og fra
matprodusenter, dette avgjøres i tilfelle på forhånd. Ellers er det verdt å nevne at
”næringsmiddel” deltar i interesseorganisasjonen Teknologisk forums årlige fagdager, der de
bruker studenter og prosjekter for å representere høgskolen. En viser på den måten potensialet i
studentoppgaver for aktuelle oppdragsgivere over hele landet.
En er åpen for varierte oppgaver. Alt innen produksjon, næringsmiddel og analyse.
Noe kontakt gjennom hovedveileder mot oppdragsgiver, hvor dette er praktisk mulig.
Programmets vevsider for hovedprosjekt:
http://www.ammt.hist.no/program/mat/naringslivet/hovedprosjekt/index.php
Praksis: Prøvde med spesifikke krav til oppgaveforslagene, men har senket barrieren for å
fange opp små bedrifter / restauranter. Kravene avhenger litt av om det er vitenskapelig (
analytisk ) eller en kreativ bedrift som vil starte med noe nytt.
Obligatorisk praksis (6 måneder) skjer i 2.året, studentene prioriterer ønsker, vanligvis
loddtrekning, men sosiale årsaker kan gå foran. Kjøres hele året, halve klassen før jul ( 1.aug. ),
andre halvdel etter nyttår ( 1.februar ). Slik blir praksisen og praktikanten en naturlig del av
bedriftene. Praksisbedrifter finnes i alle deler av landet, i ulike sektorer (kjøtt, melk, fisk etc) og
ved Forskning og Mattilsyn. Kjernebedrifter: 35 stk, Totalt gjennom siste 8 år: >100stk.
Sommerjobber: Fagmiljøet er interessert i arbeid som bidrar til at ytterligere større antall
studenter kan ha fagrelevante sommerjobber.
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Interessen ved næringsmiddelutdanningen er god. Portalen må være enkel og gi mulighet for
oppfølging. Men, det tar tid å komme i gang og det må modnes. Trønderjamt hadde en løsning
som ligner på ideportalen.
Ved radiografutdanningen kommer de fleste prosjektene fra offentlig virksomhet. Av 15
prosjekter er ca 10 eksterne, det er eksempelvis prosjekter fra Helseforetak (Hovedsakelig i
Regionen ) og SINTEF. Det gis et vidt spekter av typer oppgaver innenfor radiografifeltet, det
kan være arbeidsmåte, strålevern, kvalitative og kvantitative undersøkelser der man
sammenligner fordeler og ulemper med ulike diagnostiske metoder.
Utdanningen har et kontaktnettverk som brukes på høsten for å samle inn oppgaver. Det
kommer inn ca 15-20 oppgaver til modulansvarlig. Det er satt frister for å komme med forslag,
men det blir gitt en påminnelse til oppdragsgivere. De som er i faget vet vanligvis hva som er
faglig relevante oppgaver.
Prosjektgruppen settes sammen frivillig, av 2-4 studenter som prioriterer ønsker. Tildelingen
skjer av faglærne, kan det bli tatt hensyn til at enkelte oppdragsgivere er spesielt interessante å
ha et videre samarbeid med.
Det gis både en intern ( prosess/faglig ) og ekstern ( faglig ) veileder. Velges etter kompetanse
og arbeidsbelastning. Det er laget en veiledningsavtale som veiledere og studenter må
underskrive ved oppstart. Det er et pågående samarbeidsprosjekt ved stråleterapiavdelingen,
ved St. Olav. Det er ønskelig å få flere FoU prosjekter som kan resultere i forskningsnettverk,
nye forskningsprosjekter og økt mengde studentprosjekter.
Det deles ut retningslinjer for gjennomføring av hovedprosjekt i starten på prosjektet.
Interessen for en portalen er god, men det er ønskelig at programmet fortsatt har kontakten
direkte med oppdragsgiver. Det er ikke ønskelig at studentene ved radiograf skal begynne å
kontakte mulige oppdragsgivere direkte, dette spesielt med tanke på pasienter og
konfidensialitet. Det er også ønskelig at modulansvarlig har mulighet til å kvalitetssikre
oppgaven før den går ut til studentene, dette også sett fra oppdragsgivers ståsted. Kan bli en
høy terskel for bedriften hvis den blir publisert uten noen form for tilbakemelding og kontroll.
Sommerjobb er noe som ikke er direkte knyttet til utdanningen og bør ikke blandes med
prosjektoppgaver.
2.1.5 Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Ettersom ”oppdragsgiverne” er barne- og ungdomsskoler er problemstillingen litt annerledes
enn for de øvrige bachelorutdanningene. Vanligvis er det praksis vår og høst, med skoler i
trondheimsregionen. Faglærer på skolen er da veileder og deltar i vurderingen om studenten er
skikket til læreryrket..
Interessen ligger vel i hovedsak i mulighet for å kunne registrere vikariater fra skolene.
Jobbmarkedet er dessuten vanskelig og noe annet er vanskelig å tenke seg.
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2.1.6 Avdeling for sykepleie
Det er en økende tendens at utdanning blir utviklet på grunnlag av oppdrag. Det gjelder
videreutdanningstilbud for sykepleiere fra helseforetak. For studieåret 2004/05 gjelder det ca
130 studenter på 6 fulltidsutdanninger, med en finansiering på ca 16 millioner fra St. Olav og
Helse Nord-Trøndelag. Det er også laget et eksternfinansiert videreutdanningstilbud for
ambulansepersonell ( paramedic, 60 sp, venter på godkjenning ). Nye kontrakter er også under
forhandlinger.
Satsingsområdet for avdelingen er klinisk sykehjemsarbeid og psykosomatisk forskning. Det er
ansatt 2 konsulenter ( sammen med AHS ) for å fange behovet etter eksterne prosjekter og
utdanninger. Avdelingen er fortsatt relativt ny og utvikler, sammen med disse konsulentene,
prosedyrer for håndtering av eksternfinansierte prosjekter både for faglærere og studenter.
Avdelingen har hatt oppdragsgivere og forespørsler om kompetanseheving fra
kommunalhelsetjenesten, og spesialisthelsetjenesten
Studenter ved bachelorutdanningen i sykepleie skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, dette
fortsatt under utvikling. Det kan bli en aktuell problemstilling å få prosjektoppgaver i
forbindelse med for eksempel FoU eller fra eksterne oppdragsgivere og både studenter og
ansatte oppfordres til å delta på HiSTs utdanningstilbud som kalles ”Innovasjon og
entreprenørskap”
Interessen for en portal bør bli god. Tror det kan bli en god ordning. Vil kunne løfte blikket
blant studenter og ansatte, for å se muligheter og få inspirasjon. Gi nytenkning og
bevisstgjøring av utdanningen at noen etterspør utdanningen for utviklingsprosjekt.

2.1.7 Avdeling for helse- og sosialfag
Audiograf ( internasjonalt Audiolog ) er en relativt ny utdanning og den eneste i sitt slag i
Norge. Det er i første omgang høresentralene på sykehusene som er oppdragsgiverne ( gjelder i
første omgang praksisplass ). Men på grunn av få høresentraler, må enkelte studenter også dra
til Sverige på praksis. Det er ca 20 høresentre i Norge, men 40 studenter. Ettersom det er få
høresentraler i Norge, er behovet stort for praksisplasser og prosjekter.
Før studentene sendes ut på praksis blir veilederne invitert til Trondheim for 2 dagers kurs.
Under praksisperioden må studentene sammen med veileder komme på en oppgave som senere
kan føre til et hovedprosjekt. Høsten starter opp med egen temadag hvor studentene presenterer
til hverandre mulige prosjekter fra praksisen, utover høsten går studentene sammen om
prosjekter og lager en beskrivelse som må godkjennes før vårsemesteret.
Utdanningen har en egen hørsellab og utfører klinisk praksis på pensjonister som i dag står
lengst ned i sykehuskøen. Utdanningen har samarbeidsavtale med St. Olav om både faglig
utveksling og kurs. Det kan bli snakk om at St. Olav kjøper tjenester fra utdanningen for å få
ned ventelistene, spesielt blant eldre som ikke er prioritert så høyt som barn og yrkesaktive.
Forhandlere og leverandører har mulighet for å komme i 3t for å fortelle om sine produkt, noe
som er nyttig for å få siste informasjon innen teknologi.
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Det gies 12t veiledning, maks 3t tillegg. Hvem som kan være veileder avhenger av oppgaven.
Det faglige nettverket brukes for å finne en egnet veileder, det kan være blant høresentralene,
forhandlere eller privatpraktiserende. Frivillig gruppesammensetning på 2-4 studenter.
Interessen for ideportalen er god, det kan gi gode praksisplasser og gode bacheloroppgaver.
Første bachelorkull er i år, så det er litt tidlig å vurdere ideportalens potensiale for utdanningen.
Tidlig kvalitet og kvantitet. Mulige oppgaver kan være; Hva vil det si for bedriften at en
medarbeider er hørselhemmet? Eller at høresentralene/fødeavdelinger vil ha justert og evaluert
sine opplegg.
Ergoterapiutdanningen har også tradisjon for prosjektoppgaver i samarbeid med offentlig
sektor. Dette skjer våren i tredje klasse og varer ca 10 uker. Det er hovedsakelig gitt prosjekter
fra helsesektoren, det kan være sykehjem, skoler, seksjoner i kommuner,
forskningsinstitusjoner, sykehus, men også bedrifter er representert. Selve oppgaven kan bestå i
utredning i forbindelse ombygging, boligutforming eller kursopplegg. Stikkord er universell
planlegging og aktivitet for helse.
Det kommer inn noen flere prosjekter enn det trengs ( ca25 stk ), og det gjøres noe filtrering før
oppgavene presenteres studentene ( ca 15-16 stk ). Det gis tilbakemelding om resultatet, og
prosjektet kan bli utformet noe annerledes og gitt igjen året etter. Noe av utdanningens oppgave
er å sikre at både studenter og oppdragsgivere har realistiske forventninger til prosjektet. Det er
ikke alltid sammenfallende krav fra oppdragsgiver (ønsker sluttprodukt) og utdanningen
(ønsker en beskrivelse av sluttproduktet ), men det løses på forhånd.
Gjennom et mandat garanteres nivå på oppgaven. Veileder velges ut fra faglig kompetanse og
arbeidsbelastning. 10 t veiledning. Gruppene settes sammen frivillig, 4-8 studenter pr gruppe.
Interessen for konseptet er stor. En portal vil kunne gi mer informasjon for utdanningen om
andre fagmiljø og ovenfor andre. Dette kan gi et større nettverk, som igjen vil åpne for å hente
og utvide kompetansen til utdanningen. Regionen vil møte HiST som en regional
kompetanseressurs. Har allerede et godt nettverk i midt-norge og intern informasjonen er god.
Men å kunne synliggjøre utdanningen og få aktiv markedsføring av utdanningen er ønskelig.
Ved barnevernpedagogisk utdanning er fokuset på barn og ungdom. Det kan være innen
barnevern, barne- og ungdomspsykiatri eller på oppvekstarenaer for barn og ungdom.
Hovedfokus på barn og ungdom som har en vanskelig livssituasjon. Det kjøres praksis i 1.året
(8uker) og 3.året (15uker), i tillegg er det i 2.året en prosjektperiode. Ca 75 studenter i hvert
kull.
Utdanningen har samarbeid med Verdal kommune, i et prosjekt som heter ”Oppvekstmiljøet i
Verdal - Nye veier å gå”. Dette er et samarbeid med HiNT.
Bacheloroppgaven skal være innen barnevernpedagogens arbeidsfelt. Problemformulering 27.
januar, 18.februar individuelle oppgaver klar. Bruker basisgruppen som støtte under
skriveprosessen og veiledning. Ren skriveperiode i tidsrommet 4.april-22.april.
Utdanningen skreddersyr etter- og videreutdanningstilbud og får finansierte oppdrag. Det er
krav om 25% inntjening og utdanningen er derfor godt markedsorientert. Det er i hovedsak
kompetansen som er varen og som skal selges. Det kan gjelde opplæring, prosjekter, forskning,
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undervisning eller veiledning. Aktivt ute for å sjekke markedet. Utdanningen har 4 ansatte som
er i arbeid med doktorgrader og tilbyr en modul i en masterutdanning i samarbeid med NTNU.
Interessen for ideportalen er god. Det er behov for å følge markedet og få inntjening, å selge
videreutdanning og få mer eksternfinansiert virksomhet. Behovet for å registrere sommerjobb
er veldig lite.

2.2 Studentene
Enkelte studenter ved de ulike avdelingene er blitt spurt, på den måten har en fått fram en del
behov og ønsker. Ettersom faglærerne allerede har svart på dagens organisering er det valgt å
spørre om hvilken informasjon som bør være tilgjengelig, hvordan utvelging og tildeling av
oppgaven skal skje og til slutt om interessen for en slik portal.
Svarene er generelt sprikende og det er vanskelig å trekke noen konklusjon. Variasjonen i
organiseringen ved de ulike avdelingene forplanter seg hos studentene. Generelt kan en vel si at
jo mindre organisering det er fra programmets side, jo sterkere behov føler studentene for en
løsning. Generelt kan en si at interessen for Ideportalen er STOR blant studentene.
Informasjonsbehov
All informasjon som relevant for å utføre prosjektet er en selvfølgelighet. I tillegg er det
ønskelig å vite hvor jobbrelatert prosjektet er og mulighetene for jobb. Arbeidsmarkedet har sitt
preg på studentene og de fleste ønsker å få et prosjekt som kan gi et videre engasjement.
Motsatt vei er det ønskelig å gi noe informasjon ovenfor mulig oppdragsgiver, det er kort om
studieretningen/fagområdet og litt om studentene. Noen nevner også mulighet for å legge ut
egen CV som kan brukes for å få sommerjobb eller prosjekter.
Byggstudentene er for tiden i gang med å utvikle en egen nettside for ingeniørkontakten bygg.
Her skal det være oversikt over kontaktpersoner, mulighet for bedriftspresentasjoner,
prosjektoppgaver og videre samarbeid. De ønsker å få en kobling fra ideportalen til sin portal.
De praktiske opplysningene ligger hos dem, mens selve registreringen skjer via ideportalen.
Tildeling og utvelging
Ønske om hvordan tildelingen og utvelgingen skal skje er forskjellig. De fleste ønsker vel at
tildelingen skal skje enten via først til mølla prinsippet eller gjennom direkte kontakt
( intervju ) med oppdragsgiver. Når det gjelder utvelging av oppgaver er det ønske om både
fritt valg og at faglærne kan plukke ut de mest relevante oppgavene til sine studenter.
Interessen for ideportalen
Interessen blant studentene er STOR for ideportalen. De ser store muligheter for å kunne få
oversikt over mulige oppdragsgivere og velge blant flere prosjekter. I det hele tatt positivt.
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2.3 Omfanget av eksterne prosjekter ved HIST
Gjennom studentenes hovedoppgaver ved AFT, AMMT og TøH gjennomføres det i gjennomsnitt
200 studentoppgaver pr år. Med gjennomsnittlig 2 studenter pr. oppgave og en arbeidsinnsats
på ca 300 (opptil 450) timer pr student, bidrar studentene sammen med faglig veileder en
arbeidsinnsats verd ca 31 mill. kr. Dette er en verdi som ikke blir gjenspeilet i ordinære
budsjetter eller annen rapportering. Hovedandelen av prosjektene blir gjennomført i regionalt
næringsliv, men siden enkelte fagretninger har et nasjonalt nedslagsfelt og/eller studenter fra
andre regioner som gjennomfører hovedoppgaver utenfor regionen, anslås det regionale
bidraget å være 75% eller ca 23 mill. kr pr. år.

Gj, antall
oppgaver i
bedrift
Antall pr.
pr. år
prosjekt
Studentinnsats:
AITeL
AFT- bygg og miljø
AFT- elektro- og datateknikk
AFT- kjemi og materialtekn.
AFT- masking og logistikk
AMMT – næringsmiddeltekn.
TØH- bachelor
TØH- master
Sum studentprosjekter:
Faglig veileding

40
30
35
35
20
20
20
20
200

Anslag
timefor Estimert
bruk
timepris

2
1

300
10

Verdi

250
500

30 000 000
1 000 000
31 000 000

AFT hovedprosjekt: Snitt antall studenter per oppgaver ligger kanskje nærmere 3.

2003
FAG

2004

Antall

Eksternt
initiert

Antall

Eksternt
initiert

Program for bygg og miljø

22

18

30

26

Program for elektro- og datateknikk

26

16

38

33

Program for kjemi og materialteknikk

12

12

15

15

Program for maskinteknikk og logistikk

19

15

26

19

Totalt

79

61

109

93
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3. Kravspesifikasjon
Med den begrensede tid som har vært til rådighet, har en valgt ikke å utarbeide en detaljert
kravspesifikasjon, i stedet er det listet opp en del punkter som en vurderer som sentrale ved
utviklingen av en endelig kravspesifikasjon.
En må ta stilling til om Ideportalen skal være hoved redskapet som alle avdelinger og program
ved institusjonene bruker ved administrasjon av eksterne prosjekter til studenter – eller
alternativt om Ideportalen bare skal være et supplerende kontakttilbud mellom oppdragsgiver
og institusjon.
Hovedtyngden av studieprogrammer ved HIST har i dag et fungerende system for kontakt mot
oppdragsgivere og rutiner for tildeling av prosjektoppgaver. Noen av dem har webløsninger og
databaser med tilleggsfunksjoner.
Skal disse institusjonene forventes å ta i bruk portalen, må den derfor minst kunne tilby alt
dette og i tillegg være arbeidsbesparende. For å kunne oppnå en arbeidsbesparelse bør
Ideportalen kunne erstatte flest mulig av de funksjoner som i dag utføres lokalt, noe som kan
tale for å utvikle et totalkonsept. Dette konseptet må inneholde (automatiserte) rutiner for
invitasjon til bedrifter og institusjoner om å legge inn prosjektforslag, rutiner for
kvalitetssikring og publisering av forslagene, rutiner for oppfølging av
Ideportalen må kunne tilby minst like stort utvalg av oppgaver (noen av programmene har i dag
dobbelt så mange tilbud som de kan utnytte) og gi en god oppfølging av forslagsstillerne slik at
de ikke går lei av å legge ut oppgaver.
Noen stikkord i tilfeldig rekkefølge:
• Ved førstegangs kontakt fra en oppdragsgiver kreves innlagt opplysninger til portalens
database. Informasjonen er nødvendig hvis institusjoner/studenter skal ta kontakt for å
få mer informasjon, diskutere oppgaveutforming, sende ny invitasjon til å gi nye
prosjektforslag (utsending pr. brev/epost), sende invitasjon til møter og arrangementer
etc.
o Oppdragsgivers (Bedriftens) navn, postadresse, telefon, vevside, gjerne
bedriftslogo
o Stikkord om oppdragsgivers arbeidsområde
o Kontaktpersons navn, telefon, epost
Kontaktdatabasen bør også automatisk registrere hvilke år oppdragsgiver har lagt inn
prosjektforslag og når /hvor mange prosjekt som ble utført.
•

Oppdragsgiver som har lagt inn nødvendig kontaktinformasjon bør få tilsendt et passord
som kan brukes for å legge inn ytterligere informasjon om
o prosjektoppgaveforslag
o praksistilbud
o sommerjobb
o ledige stillinger i bedriften
Det er behagelig for brukeren at passordtildelingen skjer umiddelbart via en automatisk
generert epostmelding, men det bør være en ”sikkerhetskontroll” av en eller annen art

Side 13

Ideportalen

Behovskartlegging ved HIST

før innlagt informasjon publiseres.
•

Prosjektoppgaven bør inneholde et minimum av opplysninger så som tittel, beskrivelse,
nivå, ønskes utført hvor og aktuelt fagområde. Hvorvidt oppgaven skal publiseres
direkte på webportalen er et hett tema for diskusjon. Flere programmer ønsker å først
kunne filtrere oppgaver og sette datoer oppgavene skal være tilgjengelig for studentene.
Dette også for at utdanningens samarbeidspartnere/ satsingsområder skal kunne
prioriteres.

•

Mange oppdragsgivere vil nok ikke ha problem med å bli kontaktet direkte av studenter,
men innen helsesektoren kan dette være noe uheldig. Spesielt med tanke på pasienter.
Det bør derfor være mulig for oppdragsgiver/ faglærer å angi at oppdragsgiver ikke skal
kunne kontaktes før faglærer har godkjent dette eller at studenten har fått tildelt
oppgaven.

•

I tillegg til å registrere prosjekter, bør det være mulig å registrere tilbud om praksis og
bedriftspresentasjoner. Hvorvidt ideportalen også skal ha muligheter for å registrere
sommerjobb er vanskelig å si, dette er ikke en del av utdanningen og kanskje heller en
oppgave for studentorganisasjoner.

•

Selv om ideportalen er et registreringsverktøy, bør den også formidle noe informasjon
fra de ulike utdanningene, dette for at potensielle oppdragsgivere skal slippe å lete seg
frem til slik informasjon. Det kan være så enkelt som et sprettoppvindu med mulige
lenker til utdanninger innefor de ulike fagområdene.

•

For oppdragsgiver vil det være nyttig å kunne få en oversikt over muligheter for
samarbeid, tidligere prosjekter, satsingsområder og kontaktinformasjon innen sitt
fagområde.

•

Ideportalen kan gjerne inneholde et diskusjonsforum, hvor f.eks sommerjobber, gode
plasser å bo eller diskusjon om et prosjekt kan bli lagt ut av oppdragivere eller tidligere
studenter. Gode plasser å bo er spesielt nyttig for studenter som skal ut i en
praksisperiode eller reise langt i forbindelse med prosjektet. Et diskusjonsforum kan
også benyttes av høgskolestudenter som forsøker å samle en gruppe for å søke på et av
de utlagte prosjekter.

•

I tillegg til den rene registreringen via nett, vil det også eksistere andre kanaler for å
komme med prosjektoppgaver. Det kan gjelde via e-post, faks og brev. Det kan da være
faglærere ved fagområdene som registrerer en prosjektbeskrivelse.

•

Portalen bør utvikles hensiktsmessig, det vil si bruk av tekniske løsninger som krever
små utgifter for utvikling, vedlikehold og administrasjon. De tekniske løsninger bør
gjøre det lett i ettertid å gjøre endringer og implementere ny funksjonalitet.

•

Portalen må være intuitiv å bruke og inneholde relevant informasjon. Allerede på første
siden bør det velges om besøkende er student, oppdragsgiver eller faglærer.
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•

Det er viktig at portalen fungerer for de mest brukte nettlesere.

•

Det er en fordel om portalen vil fungere også for svaksynte og blinde brukere, f.eks. at
en som bruker nettleser med talesyntese kan klare å operere portalen.

•

Enkelte studenter ønsker å kunne registrere en CV for å markedsføre seg ovenfor
mulige oppdragsgivere. Det er usikkert om dette er en aktuell oppgave for en portal av
denne typen.
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PROSESSKJEMA FOR IDEPORTALEN
Registrering av
nye oppdragsgivere

Oppdragsgiver
legger inn oblig.
bedriftsinfo (1)

Oppdragsgiver
klikker på
”send passord”

passord er
tilsendt på
epost

Innlegging av
nye oppgaver

Tildeling av
oppgave til
student/gruppe

Oppdragsgiver
logger inn med
tilsendt passord

Student eller
admin. søker etter oppgave (5)

Oppdragsgiver
legger inn
(2)
oppgaveforslag

Student eller
administrator
finner oppgave

Oppgave til
vurdering av
redaktører (3)

Redaktør
vurderer
oppgaven

oppgave
ikke OK
(4)

Stud. el. admin.
ber om tildeling
av oppgave (6)

Supplerende
funksjons(8)
tilbud

Student averterer etter medl. til
prosjektgruppe

Tilbud om
sommerjobb
eller praksis

Administrator
el. faglærer vurderer søknad

oppgave
OK

oppgaven
publiseres på
Ideportalen

Oppgave
passer
ikke

Oppgave
passer

Oppdragsgiver
vurderer
søknad

Avtale mellom
partene i
prosjektet (7)
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Kommentarer til prosesskjemaet
(1)

Beskrivelse Skjema for utfylling av bedriftsinformasjon
Felter:
Infotekst om bedriften (M)
Link til hjemmeside (M)
Opplasting av logo (L)
Kontaktperson bedrift
- Navn (H)
- Epost (H)
- Adresse (H)
Antall ansatte (M)

(H) Høy viktighet = ”obligatorisk”
(M) Middels viktig, (L) lav viktighet = ”ikke obligatorisk”
(2) Oppdragsgiver legger inn tekstforslag og krysser av for div. informasjon, bl.a. om oppgaven reserveres for
en gitt utdanningsinstitusjon. I så fall kan en tenke seg en av to ulike løsninger:
•
Ved publiseringen merkes oppgaven med ”prioritert for xxxxxx”
•
Oppgaven blir bare synlig for studenter som logger inn fra denne institusjonens domene.
(3) Kanskje en hovedredaktør og flere medredaktører med ulike typer faglig innsikt og detaljkjennskap til
institusjonene
(4) Redaktør og oppdragsgiver samarbeider om en best mulig utforming av oppgaven.
(5) Mulige søkekriterier er;
•
oppgaveinformasjonens ulike poster, f.eks.; fagområde, geografisk område, prioritert institusjon,
datostempling.
•
frisøk på ord i oppgaveteksten
(6) Studentsøknader går til redaktør som kontrollerer at oppgaven godkjennes av institusjon eller faglærer før
den sendes til oppdragsgiver.
Søknader fra en registrert prosjektadministrator ved en institusjon om tildeling eller forhåndsreservering
av oppgaver går direkte til oppdragsgiver.
(7)

Prosedyren forut for endelig avtale kan være ulik, avhengig av institusjon og avdeling. Ved høgskolene
har gjerne institusjonen en sterkere formell rolle ved oppgavetildeling/godkjenning.

(8) Enkelte studenter har foreslått supplerende funksjoner som hjelp ved etablering av prosjektgrupper og
formidling av sommerjobber og praksistilbud.
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4. Konklusjon
HiST gir primært profesjonsutdanninger på Bachelor- og kandidatnivå, flere studieprogrammer
har obligatorisk praksis, spesielt profesjonsutdanningene rettet mot helse- og sosialsektoren.
Den største utnyttelse av eksterne prosjekter finner en ved Avdeling for teknologi, AFT.
De tekniske profesjonsutdanningene har gjennomgående tett kontakt og samarbeid med
eksterne samarbeidspartnere. De har i lang tid hatt etablerte rutiner for innhenting av eksterne
prosjektoppgaver og enkelte har i flere år benyttet ulike ”vevportaler”.
Innhenting av oppgaver skjer via faglærer eller en hovedprosjektansvarlig ved hvert
studieprogram. Hvert programområde har sitt bedriftsnettverk som ikke er det samme som det
andre avdelinger eller andre programområder ved samme avdeling har.
Hovedtyngden : regionalt næringsliv, men enkelte programområder har kontakter over hele
landet.
Faglig ansatte vektlegger nærhet og direkte kontakt mot de eksterne samarbeidspartnere. Vi må
unngå å bygge et administrativt filter.
Viktig å bygge videre på allerede etablert praksis, og videreutvikle og effektivisere arbeidet
som går på administrative rutiner; og derved frigjøre tid til mer faglig kontakt mot bedriften.
Allerede under utformingen av kravspesifikasjonen er det viktig å bestemme om Ideportalen
skal være en komplett løsning for HiST eller bare et tilbud som supplement til de rutinene som
allerede eksisterer.
Å sikre at alle nytter en felles løsning, vil antakelig kreve en solid satsing på intern
markedsføring som synliggjør fordeler og besparelser ved bruk av en felles portal. Dette
arbeidet må gå parallelt med siste del av utviklingen av den tekniske løsningen.
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5. Vedlegg
Vedlegg 1: Referat fra møte mellom HIST, HINT og NTNU 17.12.2004

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet

Studieavdelingen

Notat
Ragnhild Nisja, Marit Hoven, Jan Onarheim, Jon Erik Høyem, Anette Bolstad, Rune
Tranås

Til:

Kopi til:
Gjelder:

Hilde Skeie, Frode Arntsen, Anne Rossvoll, Torbjørn Digernes
Referat fra møtet mellom HiST, HiNT og NTNU om Idéportalen.

Saksbehandler/referent: Åge

Søsveen

24.01.2005

Dato:

Signatur:

Arkiv: nHS-Midt-Norge, 140105-møte

1. Referat fra møtet 17.12.04.
Ingen spesielle merknader til referatet, men referatet er meget åpent mht. hva samarbeidet skal
omfatte. Skal det kun omfatte et felles datasystem for praksis- og prosjektoppgaver? Se
nedenfor.
2. Spilleregler for samarbeidet.
For å sikre et positivt og konstruktivt samarbeid mellom institusjonene er det viktig at det
baseres på noen omforente spilleregler. Samarbeidsgruppen må kunne drøfte spørsmål åpent
og i full tillit til at synspunkter ikke blir brukt utilsiktet, og at man er enige om hva som skal
formidles utad. Man konkluderte med at samarbeidet må baseres på følgende tre
hovedprinsipper:
-

Likeverdighet. Hver institusjon er likeverdige partnere i samarbeidet. De forutsettes å
bidra ut fra sitt særpreg på en slik måte at de bevarer gjensidig respekt, selvstendighet
og integritet.
Åpenhet og tillit. Samarbeidsgruppen må kunne snakke åpent og fortrolig sammen,
utveksle erfaringer og gjerne ha ulike meninger uten at dette brukes negativt mot noen.
Utnytte hverandres komplementaritet. Samarbeidet baseres på at man utnytter
hverandres særpreg på en slik måte at resultatet blir bedre enn om hver part opptrer
hver for seg. Dette går på utnyttelse av faglig kompetanse, geografisk tilhørighet og
ulike nettverk.
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3. Hva skal samarbeidet omfatte?
Utgangspunktet for samarbeidet var en invitasjon fra NTNU om bruk av et datasystem,
Idéportalen, for utveksling av praksis- og prosjektoppgaver for studenter. Samtidig stilles det
nå store forventninger, delvis krav, fra offentlige myndigheter og politikere om at
utdanningsinstitusjonene skal bidra til regional og nasjonal innovasjon og nyskaping gjennom
et tettere samarbeid med nærings- og samfunnslivet, hvor høyskolene er utpekt til å være
regionale ”Center of Expertise”. Det bør derfor ligge et potensial i å utvikle et samarbeid
mellom de tre institusjonene ut over det å etablere et felles datasystem for prosjektutvesksling.
Både HiST og HiNT har fått bevilgninger fra NFR for 2005 for å gjennomføre sine nærmere
spesifiserte prosjekter. NTNU har bevilget midler til egen utvikling av sitt
næringslivssamarbeid, hvor bl.a. Jan Onarheim nå er engasjert i 50 % stilling for å ivareta
denne spesielle oppgaven, ved siden av 50 % stilling som prosjektleder for Innovasjon MidtNorge, hvor også Anette Bolstad er ansatt som prosjektmedarbeider. Ytterligere en person vil
bli engasjert i noen måneder for å arbeide med oppgaver ved NTNU innen utvikling av
næringslivssamarbeid i Midt-Norge, herunder å få på plass et datasystem for
studentprosjektformidling. Institusjonenes oppgaver i næringslivssamarbeidet vil ligge på tre
plan:
a) Utvikle nettverk og systemer ved egen institusjon for å kunne møte
næringslivets behov, bl.a. hensiktsmessige WEB-sider for kontakt til
næringslivet.
b) Gjennomføre institusjonens egne næringslivsprosjekter innenfor de
bevilgninger, kompetanseområder og nettverk som er etablert eller er under
planlegging.
c) Initiere samarbeidsprosjekter i regionen gjennom etablering av et felles
dataverktøy, Idéportalen, ved bruk av studentprosjekter som viktige
virkemidler og i samarbeid med de andre utdanningsinstitusjonene, lokale og
regionale nettverk og offentlig virkemiddelapparat.
I første omgang er man enige om å prioritere utvikling av en felles kravspesifikasjon for et
datasystem for prosjektoppgaveformidling, ”Idéportalen, hvor samarbeidsgruppen vil fungere
som referansegruppe for den utredningsgruppen som skal utarbeider kravspesifikasjonen.
Samarbeidsgruppemøtene benyttes samtidig til erfaringsutveksling og gjensidig orientering
om aktuelle prosjekter, med sikte på å få i gang felles næringslivsrettede prosjekter i hht. pkt.
c). Det berammes et samarbeidsgruppemøte hos HiNT på Steinkjer 17.mars hvor hver
institusjon presenterer sine næringslivsrettede prosjekter som utgangspunkt for
erfaringsutveksling og videre ideutvikling.
4. Kravspesifikasjon for datasystem for utveksling av studentprosjekter.
Ved siden av de eksisterende datasystemene for STEP og Idéportalen finnes det flere lokalt
etablerte datasystemer for innhenting og formidling av studentprosjekter, bl.a. ved HiST.
Flere forhold gjør at man blir stadig mer tvilende til at Ex.jobbpoolen, som ligger til grunn for
Idéportalkonseptet, vil tilfredsstille våre krav til et slik felles dataverktøy, både ut fra
økonomiske, systemtekniske og praktiske hensyn. Men det er enighet om at man trenger et
felles system for slik prosjektformidling, både av hensyn til tilgjengelighet for nærings- og
samfunnsliv og for intern koordinering innenfor og mellom institusjonene. Det foreligger nå
så mye erfaring ved alle de tre institusjonene omkring slik prosjektformidling at man relativt
raskt bør kunne utarbeide en generell kravspesifikasjon for et slikt dataverktøy, uavhengig av
eksisterende system. Deretter kan man vurdere de eksisterende systemene mot denne
kravspesifikasjonen og finne ut om
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et av de eksisterende datasystemene tilfredsstiller kravspesifikasjonen godt nok
et av de eksisterende datasystemene kan videreutvikles for å oppfylle kravene
det er nødvendig å utvikle et nytt datasystem.

På denne bakgrunn er det utarbeidet en skisse til prosjektplan for å lage en slik
kravspesifikasjon (av markedsføringsmessige grunner bør vi antakelig i alle tilfeller bruke
”Idéportalen” som benevning på det endelige systemet).
4.1 Målgrupper.
Det er tre målgrupper,
-

studenter i UH-sektoren
offentlige og private virksomheter, med spesiell vekt på SMB-sektoren
faglærere og fagmiljø ved UH-ene

4.2 Målsetting.
Utvikle et dataverktøy for å formidle ideer til prosjektoppgaver for studenter mellom privat og
offentlig virksomhet og universiteter og høyskoler (UH-sektoren).
4.3 Delmål.
For at systemet skal fungere tilfredsstillende for de ulike målgruppene må en rekke spørsmål
avklares.Det gjennomføres en spørreundersøkelse med resultatvurderinger som ender i en
innstilling:
Studentene:

* Hvilke ønsker og forventninger har studentene til oppgavebeskrivelsen, innhold og omfang, kvalitative og kvantitative opplysninger
* Eksempler på ordninger som har vist seg å fungere
* Når i studiet har man behov for de ulike typer oppgaver
* Når i studieåret må oppgavene være tilgjengelige
* Hvilke rammevilkår gjelder for utførelse av oppgaven for øvrig
* Behov for å registrere egne ønsker om oppgaver
* Informasjon om virksomhetens størrelse, adresse, kontaktpersoner
* Andre brukerkrav til systemet?
Ö Studenter fra Start HiST, Start NTNU og tilsvarende fra HiNT bør
samles til et arbeidsmøte for å utrede sine krav i fellesskap.

Virksomhetene

* Krav til problemformulering, innhold, omfang og nivå
* Aktuelle tidsrom for utførelse av ulike oppgaver
* Muligheter for tverrfaglige oppgaver
* Forhold omkring konfidensialitet, patenter og rettigheter
* Mulighet for valg av hvilken institusjon som ønskes til å utføre oppgaven
* Hvordan fremme forslag til oppgaveideer
* Nettverk for å få tilleggsinformasjon, kontaktadresser
* Andre brukerkrav til systemet?
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Ö Utredningsgruppen bør samle utvalgte representanter fra aktuelle
virksomheter for å avklare deres behov i et slikt system.

Faglærere

* Faglige og formelle krav til ulike typer oppgaver (prosjekt, BSc, MSc)
* Faglærerassistanse til å utforme oppgaver, utvide til nødvendig omfang
* Faglærerassistanse for å velge hensiktsmessig student til gitt oppgave
* Tidsrom for behov for ulike typer oppgaver
* Instituttets fag profil, satsingsområder, hvor er det behov for oppgaver
* Samarbeidsform under oppgaveutførelsen
* Retningslinjer for samarbeid omkring studentoppgaver
* Rettighetsforhold omkring oppgavebesvarelser (patenter, godtgjørelse)
* Andre brukerkrav til systemet?
Ö Utredningsgruppens representanter bør etablere en referansegruppe
ved sin institusjon for å drøfte og fastlegge faglærernes
spesifikasjoner til et slikt system, og bringe konklusjonene inn i
utredningsgruppen.

Generelle
brukerkrav:

* ”Brukerkrav” kan delvis tolkes som ”suksessfaktorer” for systemet
* Systemet må være lett å finne på nettet
* Systemet må være enkelt å bruke
* Systemet må ha gode utskriftsmuligheter
* Systemet må være driftssikkert, høy oppetid
* Systemet må ha lave driftskostnader
Interaktiv systemutvikling:
* Man bør basere seg på interaktiv systemutvikling, dvs. at man tester ut et
forslag til system (eksisterende eller nytt) på en testgruppe og gjør tilpasninger
i hht. responsen.
* Det må sørges for god forankring og aksept for systemet i fagmiljø og
administrasjon
* Viktig å få fram og ta hensyn til ulikheter mellom institusjonene og internt
ved inst.
Videre må det avklares hvem som skal ha systemansvaret, muligheter for finansiering av
systemutviklingskostnader og hvordan driftskostnadene skal dekkes (tilslutningsavgift pr.
institusjon?).
4.4 Prosjektplan.
Aktivitet

Februar

1. Oppnevning av utredningsgruppe
2. Lage intervjuguide
3. Gjøre intervju med målgruppene
4. Bearb. intervju, lage spesifikasjon
5. Vurdere eksisterende syst., innstille
6. Innstilling systemvalg/-utvikling
7. Plan videre fremdrift, inkl finans
8. Prosjektgruppemøter
9. Styringsgruppemøter

----x
-----x

Mars

April

Mai

---------x
-----

---------x
-----------

7.febr

(17.mar)
x

x

Juni

August

Sept.

x
-----x
-----x
x

x
x

x
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Utredningsgruppe: Det oppnevnes en representant fra hver institusjon med god, relevant
bakgrunn for å ivareta sin institusjons behov og ønsker for et prosjektformidlingsverktøy. Det
forutsettes at representanten etablerer sin egen uformelle, interne referansegruppe for å sikre
mest mulig pålitelig og representativ informasjon til utredningsarbeidet.
Deltakerne oppnevnes i et prosjektgruppemøte ved NTNU mandag 7.februar.
Prosjektgruppe: Den etablerte prosjektgruppen fortsetter sin uformelle erfaringsutveksling
med sikte på å utvide samarbeidet til konkrete næringsutviklingsprosjekter i Midt-Norge fra
høsten 2005. Gruppen vil bestå av
- Prosjektleder Jan Onarheim, NTNU (leder)
- Seniorrådgiver Åge Søsveen, NTNU (sekretær)
- nHS-ansvarlig HiST (inntil videre Ragnhild Nisja)
- nHS-ansvarlig HiNT (inntil videre Marit Hoven)
- Start HiST v/Jan Erik Høyem
- Start NTNU v/NN
- ”Start HiNT” v/NN
Styringsgruppe for systemvalg: Arbeidet i utredningsgruppen vil munne ut i vedtak om valg
og eventuell utvikling av datasystem som både krever forankring i institusjonenes ledelse, i
bedriftene og hos studentene, og det vil bli behov for å skaffe nødvendige ressurser og gjøre
vedtak om generelle retningslinjer for bruk av systemet (tilslutningsavgift, ansvarsforhold,
rutiner for systemendringer, eventuell utvidelse av brukerrettigheter til flere regioner,
permanent styringsstruktur for systemet):
-

Én faglærer fra hver institusjon (dekan?)
Én administrativ person fra hver institusjon (nHS-person?)
To – tre representanter fra virksomhetene (SMB-er i NT og ST)
Én studentrepresentant fra hver institusjon
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Vedlegg 2: Eksisterende vevsider for prosjektinnhenting ved HIST
AITeL
http://www.aitel.hist.no/prosjekter/hovedprosjekt/invitasjon.php
http://aitel.hist.no/fag/hpr/

Invitasjon: Prosjektoppgaver våren 2005
Fullstendig invitasjon som pdf-filer (1, 1 Mb)

Innhold:
•
•
•
•
•
•
•

Skjema for oppgaveforslag
Generelle opplysninger om hovedprosjekt
Fakta-ark om Bachelorstudium i ingeniørfag
Fakta-ark om HKD-studiet, høgskolekandidatstudium i drift og vedlikehold av edbsystemer
Fakta-ark om HKI-studiet, høgskolekandidatstudium i informasjonsbehandling
Fakta-ark om ViD-studiet, videreutdanning i data for kandidater med annen
høgskoleutdanning
Spørsmål kan rettes til hovedprosjekt@aitel.hist.no

Oppgaver våren 2004

Generelle opplysninger om hovedprosjekt
Våren 2005 vil fagene Prosjekt og Hovedprosjekt bli gjennomført ved Avdeling for
informatikk og e-læring ved HiST. Dere inviteres til å formulere oppgaver for studenter ved
de ulike studiene ved avdelingen. Benytt denne anledningen til å komme i gang med nye, eller
få løst eksisterende oppgaver!
Avdelingen har for tiden avgangsstudenter på følgende fire studier:
•
•
•
•

3-årig bachelorstudium i ingeniørfag med studieretninger for datateknikk og
systemutvikling.
2-årig høgskolekandidatstudium for drift og vedlikehold av edb-systemer.
2-årig høgskolekandidatstudium for informasjonsbehandling.
1-årig studium "Videreutdanning i data" for kandidater med annen høgskoleutdanning

Alle studiene med tilhørende prosjektoppgaver er beskrevet på egne "fakta"-ark.
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Oppgavene har flere siktemål
For oppgavestiller
•
•
•

Få løst en eksisterende oppgave som det ikke er avsatt ressurser for.
Få vurdert ingeniører og høgskolekandidater med edb-utdanning i forhold til en reell
jobbsituasjon, med "gratis" begynneropplæring for en eventuell senere jobb.
Etablere en kontaktflate med edb-miljøet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (AITeL).

For student
•
•
•
•
•

Gi øvelse i å løse en realistisk oppgave som brukeren har behov for, innen en fastlagt
tidsramme.
Gi innsikt i ny teknologi, maskinvare, grunnprogramvare, databasesystem,
applikasjonsverktøy o.l.
Gi øving i å følge standarder i dokumentasjon, og annen kvalitetssikring av
programvare.
Gi yrkeserfaring og innsikt i brukerproblematikk.
Gi øvelse i gruppearbeid.

For høgskolen
•
•
•

Få kunnskap om til enhver tid aktuelle prosjekt og problemstillinger i bedriftene.
Få supplement og korrektiv til igangværende utdanning.
Etablere kontakt med ulike edb- og brukermiljø, med muligheter for bredere faglig
samarbeid også for større utviklingsarbeid og undervisningsoppdrag.

Hvem får henvendelse om prosjektoppgave?
Det sendes brev til alle våre nåværende oppgavestillere og tidligere samarbeidspartnere.
Studentene får også kopier av brevet, og vil oppsøke aktuelle oppgavestillere.

Hvordan foreslå oppgave?
Utkast til oppgaver formuleres skriftlig på eget skjema, og sendes avdelingen innen
1.11.2004.
Alle oppgaver skal godkjennes av faglærere ved høgskolen. Oppgavene offentliggjøres for
studentene kort tid etter forslagsfristen, og studentene oppfordres til å kontakte aktuelle
oppgavestillere. Oppgavestiller kan, dersom de ønsker det, inngå avtale med avdelingen om å
engasjere bestemte studenter. Ellers tildeles oppgavene, så langt det er råd, i henhold til
studentenes ønsker. Imidlertid prioriterer vi oppgaver der oppdragsgiver kan stille utstyr og
arbeidsplass til disposisjon. Antallet oppgaver er som regel langt større enn kapasiteten.
Muligheten for å få utført de foreslåtte oppgavene er størst for de oppgavene som er klart
spesifisert og som foreligger i tide. Ta gjerne kontakt med oss - se tabellen under over faglige
kontaktpersoner.
Alle studenter skal ha fått tildelt oppgave i begynnelsen av desember. Alle oppgavestillere får
brev fra oss før jul med navn på studenter som skal utføre oppgaven, eventuelt med beskjed
om at oppgaven ikke ble valgt.
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Fagområde

kontaktperson

direkte tlf.

Databaser og datamodellering

Kjell.T.Hansen@aitel.hist.no

73 55 95 71

Internettjenester, datakommunikasjon

Per.Borgesen@aitel.hist.no

73 55 95 43

Lokalnett og maskinvare

Jostein.Lund@aitel.hist.no

73 55 95 73

Programutvikling Java, J2EE, J2ME

Tomas.Holt@aitel.hist.no

73 55 95 70

Programutvikling Microsoft .NET

Grethe.Sandstrak@aitel.hist.no

73 55 95 61

Systemutvikling, prosjektstyring,
kvalitetssikring

Tore.Berg.Hansen@aitel.hist.no 73 55 95 47

Andre emner: Statistikk, matematikk,
GIS, bildebehandling, brukergrensesnitt,
mm.

Else.Lervik@aitel.hist.no

73 55 95 50

Hva koster oppgavene?
Oppdragsgiver får ikke betaling for den merbelastning studentveiledningen medfører.
Høgskolen krever heller ikke betaling for det arbeidet studenten utfører. Dersom
oppdragsgiver ønsker å få utført vesentlig mer arbeid enn det oppgaven forutsetter, f.eks. ved
pålegg om helgearbeid, og arbeid etter avtalt levering, bør økonomisk vederlag for dette
avtales.

Rapportskriving, dokumentasjon og resultater forøvrig
Alle prosjektoppgaver skal avsluttes med en rapport fra arbeidet. Rapporten skal omfatte all
dokumentasjon i det oppdraget som er løst. Krav til dokumentasjon er spesifisert særskilt, og
tilpasses den enkelte oppgave og oppgavestiller. Utviklet programvare og dokumentasjon
leveres både på diskett og papir. Høgskolen og oppdragsgiver skal ha et sett hver.

Opphavsrett
Ved eksterne prosjektoppgaver skal opphavsretten avtales spesifikt for hver enkelt oppgave.
Dersom ingen avtale gjøres vil rettighetene tilfalle HiST.

Mer informasjon
Kontaktperson er Else Lervik, på telefon 73 55 95 50, fax 73 55 95 41 eller Epost
Else.Lervik@aitel.hist.no
Ta forøvrig en titt på vår hjemmeside.

Forslag til hovedprosjekt ved HiST/AITeL
Arbeidstittel:

Sett inn arbeidstittel

Hensikten med oppgaven:
Kort beskrivelse av oppgaveforslag:

Kan oppgavestiller stille
arbeidsplass med
nødvendig utstyr og
programvare:
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Hvis ikke, hva kreves av
maskin og programvare:
Begrensinger i tilgjenglighet
av opplysninger o.l:
Oppgaven passer best for ,
antall
Anslagsvis tidsforbruk, netto
arbeidsdager:
Dersom oppgaven er tiltenkt
en eller flere bestemte
studenter, skriv navn og
klasse her:

Vedlegg

1

Ingeniørstudent (50 dagsverk)

Opplysninger om oppgavestiller
Navn på bedrift eller organisasjon: (må fylles
ut)
Adresse:

Navn på kontaktperson/veileder: (må fylles ut)
Telefon (eller epostadresse må fylles ut)
Fax
Epost (eller telefon må fylles ut)
Kryss av dersom du ønsker egen
epostkvittering av denne melding

Utfyllende kommentarer til hva oppgaven gjelder:

Bekreft

Nullstill

AMMT
http://www.ammt.hist.no/program/mat/naringslivet/hovedprosjekt/index.php
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Hovedprosjekt
Har dere idéer dere gjerne skulle prøvd ut?
Har dere noe som "burde vært gjort" - som ennå ikke er gjort?
Mangler dere tid?
Kanskje vi kunne gjøre det?
Vi har arbeidsvillige studenter med tid og lyst til å gå løs på det ugjorte!
Vi har tilgang på all relevant fagkunnskap innenfor næringsmiddelområdet!
Snakke med noen først?
Vil du diskutere problemstillingen med aktuell faglærer hos oss, kan du kontakte følgende
personer:
Gerd Nybraaten
Leif Lynum
Hanne M. Storrø
Atle Hannisdal
Hanne Karlsen
Merete Askim
Marianne Østerlie
Jørgen Lerfall
Nils V. Juul

om grønnsaker, frukt, bær, kornprodukter, kaffe, krydder og øl
om alt som har med fisk å gjøre
om melk og melkeprodukter, smakstesting
om kjøtt og kjøttprodukter, kvalitetssikring (IK-MAT og BRC)
om hygiene, kvalitetssikring (IK-MAT og BRC), smakstesting
om alt som har med ernæring å gjøre
om analyser, kvalitet, holdbarhet, laksefarge, carotenoider
om analyser, kvalitet, holdbarhet
om ideen din, finansieringsmuligheter med mer

Hvor lang tid tar arbeidet?
Studentene begynner i september og bruker høsten til å konkretisere problemstillingen og lage
en prosjektplan. Selve arbeidet begynner i januar og det leveres rapport i månedsskiftet
april/mai. Studentene holder tett kontakt med samarbeidspartner underveis, slik at resultater
og annen informasjon utveksles kontinuerlig. Til sist skal rapporten sensureres og når det er
gjort, kan selve rapporten frigis til samarbeidspartner
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Når kan jeg komme med forslag?
Vi har ingen tidsfrist, men forslag som kommer senere enn ca. 15. august, står i fare for å bli
utsatt til neste studieår.
Kom med forslaget når ideen er der – ikke vent - fyll ut forslagsskjema!!
Kan jeg få tak i rapporter?
Kopier av hovedprosjektrapporter kan skaffes ved å kontakte biblioteket. Prisen er
kopieringsutgiften + porto. Noen rapporter er sperret for innsyn, dette vil framgå av
oversiktene nedenfor. Fra og med 2004 er også sammendragene tilgjengelig. Rapportene er
sortert etter innleveringsår:
[1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005]
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AFT
(EDT)
http://media.iet.hist.no/hovedprosjekt/
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FORSLAG TIL HOVEDPROSJEKT - VEVSKJEMA
OM HOVEDPROSJEKTET
ARBEIDSTITTEL:

KORT BESKRIVELSE AV PROBLEMSTILLINGEN:

STUDENTARBEIDSPLASS HOS OPPDRAGSGIVER / PÅ HØGSKOLEN?
SPESIELLE UTSTYRSKRAV?

BEGRENSINGER I TILGANG TIL OPPLYSNINGER:

PASSENDE STØRRELSE PÅ STUDENTGRUPPA:

TIDSFORBRUK, NETTO ARBEIDSDAGER:

Side 13

Ideportalen

Vedlegg

FIRMAOPPLYSNINGER
FIRMANAVN:

ADRESSE:

KONTAKTPERSONER:

TELEFON/TELEFAKS:

INNSENDER
Navn:

E-post:

Takk for innsatsen!
Send skjema!

Angre...
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Vedlegg 3: Enkel demoversjon av en portal
Det er laget en svært enkel start på en ”Ideportal” i sin spedeste form. All informasjon er
lagret i en database og det er muligheter for hvert fagområde å kunne oppdatere sin
informasjon direkte via nettleseren. Portalen er laget med PHP og MYSQL.
Demoside: http://venus.iet.hist.no/html/ideportalen/
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Vedlegg 4: Brev om opphavsrett som benyttes ved AITEL
navn
adresse1
adresse2
postadresse

dato

OPPHAVSRETT TIL RESULTATET AV PROSJEKTARBEID
Studentnavn gjennomfører vårsemesteret 2005 hovedprosjektet
"Prosjektnavn"
i et samarbeid mellom Firmanavn og Avdeling for informatikk og e-læring ved Høgskolen i SørTrøndelag. Prosjektet er veiledet ved veileder.
Høgskolen må motta en evalueringskopi av resultatet av arbeidet. Høgskolen vil ikke benytte resultatet
til andre formål enn evaluering, og eventuell presentasjon av arbeider utført av studenter ved
høgskolen.
Alle andre rettigheter tilfaller Firmanavn.
Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å avtale håndtering av eventuelle konfidensielle opplysninger med
studenten(e).

Vennlig hilsen
Avdeling for informatikk og e-læring

Per Borgesen
dekan
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Vedlegg 5: Om rettigheter til oppfinnelser for arbeidstakere ved HIST
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Vedlegg 6: Avtaler ved NTNU om rettigheter ved eksterne prosjekt

STANDARDAVTALE
Avtale mellom student…………………….………………………………født….…….……,
faglærer ved NTNU…………….……………………………………………………….……,
bedrift/institusjon.………………………………………………………….…....…………og
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter NTNU) v/fakultetsdirektør
om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og resultater fremlagt ved besvarelse av
masteroppgave i henhold til Utfyllende regler til studieforskriften for
teknologistudiet/sivilingeniørstudiet ved NTNU, vedtatt av Styret for
sivilingeniørutdanningen 28.04.03.
1. Studenten skal utføre besvarelse av den tildelte masteroppgave ved:
………………………………………………………………..……..…(bedrift/institusjon).
Oppgavens tittel er: …………..………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………….
2. Studenten har opphavsrett til besvarelsen. De innleverte eksemplarer av besvarelsen med
tegninger, modeller og apparatur, så vel som dataprogramvare som inngår som del av eller
vedlegg til besvarelsen, tilhører NTNU. Besvarelsen, og vedlegg til denne, kan
vederlagsfritt benyttes av NTNU til undervisnings- og forskningsformål. Besvarelsen, og
vedlegg til denne, må ikke nyttes til andre formål.
3. Studenten har rett til å publisere sin besvarelse, eller deler av den, som en selvstendig
avhandling eller som del av et større arbeid, eller i popularisert form i hvilken som helst
offentlig publikasjon.
4. Bedriften/institusjonen har rett til å få utlevert et eksemplar av besvarelsen med vedlegg,
og til å gjøre seg kjent med NTNU’s bedømmelse av den. Bedriften/institusjonen gis en
frist på 3 måneder fra besvarelsen er innlevert til NTNU for sensurering til å vurdere
patenterbarhet og søke patent på hele eller deler av resultatet av besvarelsen. Besvarelsens
spesifikasjoner og resultater kan bedriften/institusjonen nytte i sin egen virksomhet.
Dersom besvarelsens spesifikasjoner og resultater skal utnyttes økonomisk av
bedriften/institusjonen, må det inngås særskilt avtale med alle parter. NTNU’s
tilleggsavtale om økonomisk utnyttelse skal da benyttes. Avtale om økonomisk utnyttelse
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opprettes i 4 - fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er
godkjent og underskrevet av NTNU v/fakultetsdirektør.
5. I særlige tilfelle kan offentliggjørelsen av besvarelsen i samsvar med pkt. 2 og 3 ovenfor
båndlegges (utsettes) for en periode på inntil 5 år. Det skal i slike tilfelle inngås en egen
båndleggelsesavtale mellom student, faglærer, bedrift/institusjon og NTNU. NTNU’s
tilleggsavtale om båndlegging skal da benyttes. Båndleggelsesavtalen opprettes i 4 - fire
eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt og er gyldig når den er godkjent og
underskrevet av NTNU v/fakultetsdirektør.
6. Denne avtale skal ha gyldighet foran andre avtaler som er eller blir opprettet mellom to av
partene som er nevnt ovenfor.
7. Eventuell uenighet som følge av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette
ikke fører frem, er partene enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk
lov. Tvisten avgjøres av sorenskriveren ved Trondheim tingrett eller den han/hun
oppnevner.
8. Denne avtale er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt.
Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av NTNU v/fakultetsdirektør.

……………………………………….
(sted)

……………………………
student

….……………………
(dato)

……………………………..
faglærer ved NTNU

…………..…………………
…………………………….
for bedriften/institusjonen
(stempel og signatur)

Avtalen godkjennes:

…………………………………………………………………………………………………
Fakultetsdirektør, NTNU (dato, stempel og signatur)
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TILLEGGSAVTALE / BÅNDLEGGELSESAVTALE
(Med hjemmel i standardavtalens punkt 5)
Tilleggsavtale mellom student…………………………..………………født………….……,
faglærer ved NTNU…………………………………..………………………………….……,
bedrift/institusjon.……………………………………………………………..……………og
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter NTNU) v/fakultetsdirektør
i tilknytning til inngått standardavtale om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og
resultater fremlagt ved besvarelse av masteroppgave i henhold til Utfyllende regler til
studieforskriften for teknologistudiet/sivilingeniørstudiet ved NTNU, vedtatt av Styret
for sivilingeniørutdanningen 28.04.03.
1. Med hjemmel i punkt 5 i inngått standardavtale mellom de ovennevnte parter er partene
blitt enige om at masteroppgaven skal båndlegges (hemmeligholdes) i …… år fra og med
tidspunktet for avtaleinngåelsen.
2. Årsaken til båndleggelsen er hensynet til bedriftens/institusjonens konkurranseforhold.
3. Besvarelsen skal - etter utført sensur - innleveres til fakultetet som forestår oppbevaring i
hvelv i båndleggingsperioden. Etter båndleggingsperiodens utløp returneres besvarelsen til
instituttet.
4. Denne avtale er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt.
Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av NTNU v/fakultetsdirektør.

……………………….…….……...
(sted)
……………………..……..
student

…… ……………………..
(dato)

..………….…………………….
faglærer ved NTNU

…………………………….
…………………………….
for bedriften/institusjonen
(stempel og signatur)

Avtalen godkjennes:
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TILLEGGSAVTALE / ØKONOMISK UTNYTTELSE
(Med hjemmel i standardavtalens punkt 4)
Tilleggsavtale mellom student…………………………….………………født…….….……,
faglærer ved NTNU……………………………..……………………………………….……,
bedrift/institusjon ………………………..…………..………………………..……………og
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter NTNU) v/fakultetsdirektør
i tilknytning til inngått standardavtale om bruk og utnyttelse av spesifikasjoner og
resultater fremlagt ved besvarelse av masteroppgave i henhold til Utfyllende regler til
studieforskriften for teknologistudiet/sivilingeniørstudiet ved NTNU, vedtatt av Styret
for sivilingeniørutdanningen 28.04.03.
1. Med hjemmel i standardavtalens punkt 4 inngått mellom de ovennevnte parter inngås en
tilleggsavtale som gir bedriften/institusjonen rett til å kunne utnytte masteroppgavens/
besvarelsens spesifikasjoner og resultater i økonomisk sammenheng.
2. Denne avtale er underskrevet i 4 - fire - eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt.
Avtalen er gyldig når den er godkjent og underskrevet av NTNU v/fakultetsdirektør.

…………………….…….……...
(sted)

……………..……..……....
student

……………………..
(dato)

....….……………………..
faglærer ved NTNU

…………………………….
…………………………….
for bedriften/institusjonen
(stempel og signatur)

Avtalen godkjennes:
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Vedlegg 7: Kontaktpersoner ved HIST

Ansatte
Navn
Odd-Magne Bøe
Trond Stiklestad
Else Lervik
Inger Jacobsen
Inger Lise Christensen
Trond Lundby
Jon Sørgård
May-Brit Viola Hansen
Nils Juul
Elin Rødahl Thingnes
Kari Torbergsen
Hallstein Hemmer
Rolf E. Petersen
Roar Haltvik
Olav Skaret

Avdeling
ALT
TØH
AiTel
AHS/Barnevernped.
AHS/PAU
AHS/ASP
AHS/Ergo
AHS/Vernepleier
AMMT/Næringsmiddel
AMMT/Radiograf
AMMT/Bioingeniør
AFT/KMT
AFT/BYG
AFT/EDT
AFT/MAL

Kontaktinformasjon
odd-magne.bo@hist.no tlf. 59872
trond.stiklestad@hist.no , tlf. 59983
else.lervik@hist.no tlf. 59550
inger.jacobsen@hist.no tlf. 59193
inger.lise.christensen@hist.no tlf. 59259
Trond.Lundby@hist.no tlf. 59367
may.b.hansen@hist.no tlf. 59390
nils.juul@hist.no tlf. 59727
elin.r.thingnes@hist.no tlf. 97503
kari.torbergsen@hist.no tlf. 98724
Hallstein.Hemmer@hist.no
rolf.e.petersen@ibm.hist.no
roar.haltvik@hist.no
Olav.Skaret@hist.no

Studenter
Monika Næss
Lars Petter Holen
Ove Norstad
Øyvind Nysæter
Jon Erik Høyem
Lars Ketil Aasland
Per Vidar Melkvik

AFT/Bygg
AFT/Bygg
AFT/Bygg

LarsPH@webmail.stud.aft.hist.no
oveno@webmail.stud.aft.hist.no
oyvinnys@webmail.stud.aft.hist.no
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Vedlegg 8: Intervjuguide faglærere

Introduksjon

Hvem, hva, hvor:

Prosjektet er et samarbeid mellom HiST, HiNT og NTNU. Prosjektet tar sikte på å lage et
felles datasystem for utveksling av sommerjobb, praksis, master- og bacheloroppgaver.
Datasystemet skal koble næringslivets behov sammen med studentenes behov, og vil bli en
møteplass for bedrifter og studenter. Det skal utvikles en felles webportal som skal ivareta
dette. Prosjektets tittel er ideportalen og er en del av HiST sin næringsretta høgskolesatsing.
Første del av prosjektet er en kartlegging av arbeidet som gjøres ved institusjonene i dag. I
den forbindelsen er denne intervjuguiden laget.
Intervjuguide
Er det noen tradisjon for oppgaver i samarbeid med bedrifter? Hvordan organiseres dette i
dag? Hvilke oppgaver gis? Hvem er oppdragsgiverne? Tar programmene betalt for prosjekt?

Interesse for dette konseptet?
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Programmets fagprofil, satsningsområder. Hvor er det behov for oppgaver?
Villighet til å samarbeide med bedriften / samarbeidsform under oppgaveutførelsen?
Hvor mange oppgaver har dere i samarbeid med bedrifter/ offentlig sektor i dag?
Anslå hvor mange bedrifter dere har systematisk samarbeid med.

Hva slags informasjonsbehov har veilederne med tanke på oppgavebeskrivelsen?
Hvordan kan faglige og formelle krav sikres i konseptet sett fra faglærers ståsted?

Hvordan og når velges veileder? Hvor mye veiledning?
Hvordan skjer utvelging/ tildeling av oppgaven? Gruppesammensetning?

Rammevilkår
Hvilke faglige og formelle krav stilles til oppgaven?
Når har man behov for ulike typer oppgaver?
Når må oppgavene være tilgjengelige? Frister?
Når i prosessen vil faglærerne måtte involveres?
Andre rammevilkår / retningslinjer som gjelder for samarbeid omkring studentoppgaver?
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Vedlegg 9: Intervjuguide studenter
Introduksjon

Hvem, hva, hvor:

Prosjektet er et samarbeid mellom HiST, HiNT og NTNU. Prosjektet tar sikte på å lage et
felles datasystem for utveksling av sommerjobb, praksis, master- og bacheloroppgaver.
Datasystemet skal koble næringslivets behov sammen med studentenes behov, og vil bli en
møteplass for bedrifter og studenter. Det skal utvikles en felles webportal som skal ivareta
dette. Prosjektets tittel er ideportalen og er en del av HiST sin næringsretta høgskolesatsing.
Første del av prosjektet er en kartlegging av arbeidet som gjøres ved institusjonene i dag. I
den forbindelsen er det utviklet en intervjuguide.
Intervjuguide
Er det noen tradisjon ved ditt program/ avdeling for oppgaver i samarbeid med bedrifter?
Hvordan foregår den koblingen nå? Bruker dere noe tilsvarende system nå?

Interesse for dette konseptet? Hva avgjør om studenten er interessert i å skrive oppgave for en
ekstern bedrift? Hva tror studentene om mulig engasjement fra sine veiledere/faglærere?
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Hvordan skal oppgavene velges ut for studentene? Hvordan skal oppgavene tildeles
studentene? Hvordan skal prosjektgruppen settes sammen?

Hva slags informasjon skal være tilgjengelig for bedriften om studenten?
Hva slags informasjonsbehov har studentene med tanke på oppgavebeskrivelsen?
Hva slags informasjonsbehov har studentene med tanke på informasjon om bedriften?
Er det behov for andre informasjonselementer?
Skal det være mulig å kontakte oppdragsgiver direkte?

Er det interesse for oversikt over sommerjobb/praksis fra bedrifter?
Er det noe tradisjon for dette i dag?
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Vedlegg 9: Intervjuguide oppdragsgivere
Introduksjon

Hvem, hva, hvor:

Prosjektet er et samarbeid mellom HiST, HiNT og NTNU. Prosjektet tar sikte på å lage et
felles datasystem for utveksling av sommerjobb, praksis, master- og bacheloroppgaver.
Datasystemet skal koble næringslivets behov sammen med studentenes behov, og vil bli en
møteplass for bedrifter og studenter. Det skal utvikles en felles webportal som skal ivareta
dette. Prosjektets tittel er ideportalen og er en del av HiST sin næringsretta høgskolesatsing.
Første del av prosjektet er en kartlegging av arbeidet som gjøres ved institusjonene i dag. I
den forbindelsen er denne intervjuguiden laget.
Intervjuguide
Er det noen tradisjon for å gi oppgaver? Hvilke oppgaver gis?
Oppgavens omfang. Tverrfaglig samarbeid? Varighet? Størrelse?

Interesse for dette konseptet?

Hva skal til for å bruke et slikt system?
Forhold omkring konfidensialitet, patenter og rettigheter.
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Hvordan fremme forslag til oppgaveidéer? Ønske om mulighet til å velge institusjon?
Ønske om å velge studenter selv? Bli kontaktet direkte av studenter?

Villighet til å stille med mentor/veileder?
Villighet til å vurdere nivå på oppgaven – lære ved å delta på for eksempel en workshop?

Hva slags informasjon skal være tilgjengelig for studenten om bedriften?
Hva slags informasjonsbehov har bedriftene med tanke på studentene?
Hva slags informasjonsbehov har bedriften med tanke på informasjon om utdanningene?
Er det behov for andre informasjonselementer?

Syn på bruk av internett?

Rammevilkår
Aktuelle tidsrom for utførelse av oppgaver? Deadlines?
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