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Høringsuttalelse – faglig organisering etter fusjon
Fakultet for Teknologi anbefaler en smal struktur hvor hovedtyngden av
teknologiutdanningene samles i ett fakultet. Dette vil bidra til en tverrfaglig enhet med
stor strategisk mulighet, rasjonell organisering og godt grunnlag for å ta ut faglige
synergier, og medføre en betydelig kvalitetsheving for NTNU.
I fusjonsplattformen er ambisjonen at NTNU skal være et internasjonalt orientert universitet
med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde som inkluderer bla
økonomi, helsefag og utdanningsvitenskap. Dette er en god basis og gir naturlige føringer for
videre bearbeiding av struktur.
Gjennom sin hovedprofil har NTNU et særlig ansvar for utvikling av kompetanse som gir
grunnlag for utvikling av et bærekraftig næringsliv og en effektiv forvaltning. NTNU har en
dominerende og nasjonal rolle innenfor teknologi som må videreutvikles i NTNU gjennom
fusjonen med de tre høgskolene og deres regionale forankring.
NTNU må derfor velge en faglig organisering som gir teknologifagene de beste forutsetninger
for å nå sine mål på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette bør være førende for
valg av modell for faglig organisering.
Fakultet for teknologi(FT) mener videre at samfunnsoppdraget vårt må tillegges betydelig
vekt når faglig organisering skal velges. Vi skal sørge for at regionalt næringsliv får dekket
sitt behov for teknologer med bachelorgrad som er tverrfaglige og profesjonsorienterte. Dette
ivaretas i dag kostnadseffektivt i FT gjennom felles grunnlagsfag, lavt frafall og en
profesjonsrettet utdanning med høy kandidatproduksjon.
Vi støtter arbeidsgruppens synspunkt mht at faglig organisering bør bygge på faglig
fellesskap, og at fakultetene ikke nødvendigvis må være noenlunde jevnstore. Vi er også enige
i den føringen som er foreslått om at dagens institutter som enhet skal opprettholdes og ikke
deles opp uten at de selv ønsker det. Vi tror dette siste punktet er avgjørende for å skape et
godt samarbeidsklima mellom de fire fusjonspartnerne. En oppsplitting av
avdelinger/fakulteter ved høgskolene i en tidlig fase vil nødvendigvis komplisere
fusjonsprosessen og skape unødig uro.
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Fakultet for teknologi ønsker en modell basert på smal struktur da denne modellen gir
mulighet for å samle hovedtyngden av teknologifagene i ett fakultet. Vi er opptatt av at
teknologiutdanninger samles under en felles ledelse da dette vil kunne lette vårt arbeid med å
ta ut de faglige synergiene i fusjonen, og bidra til å sikre tverrfaglighet og samarbeid på tvers
av teknologifagene. I tillegg vil det profesjonsfokus bachelorutdanningene har kunne utvikles
videre i samarbeid med masterutdanningene.
Smal struktur vil videre gi NTNU mulighet til å håndtere problemstillinger som krever innsats
fra flere av de klassiske teknologifagene. De ulike interessentene vil da sitte rundt samme
ledelsesbord og utvikle en felles strategi. NTNUs faglige identitet vil gjennom smal struktur
fremstå som mer tydelig overfor omverdenen, og kommunikasjon med næringsliv og
forvaltning vil bli enklere. De vil da kunne forholde seg til en dekan og ett fakultet. Mange
parallelle teknologifakulteter vil kunne gi uheldige utslag i form av lite koordinerte strategier,
og begrense naturlig samarbeid og tverrfaglighet.
De tidligere høgskolene vil på en smidig måte kunne tilpasse seg en smal struktur. Et samlet
teknologi-fakultet, som dekker de klassiske teknologifagene, medfører at høgskolene i første
omgang kan gå inn i fusjonen med sine profesjonsstudier som en organisatorisk enhet. Dette
gjør også at det blir enklere å utforme studietilbud som svarer på samfunnets utfordringer,
ivareta tverrfaglighet og utvikle høgskolenes profesjonsutdanninger. Administrasjon og
ledelse av disse blir i tillegg lettere og mindre ressurskrevende. Samtidig vil den tverrfaglige
FoU-aktiviteten kunne ivaretas på en god måte.
Internasjonalt samarbeid forenkles ved at NTNU har en struktur som tilsvarer den som finnes
hos de ledende teknologiuniversitetene. NTNU vil få en klarere profil mot internasjonale
partnere som vil gjøre det enklere å komme i samarbeidsposisjon overfor de beste
teknologiuniversitetene, og lettere få gjennomslag på EUs programmer og i andre
internasjonale faglige fora.
FT ønsker ett fakultet hvor hovedtyngden av teknologiutdanningen samles fordi dette gir våre
fagmiljø mulighet til å finne sine naturlige samarbeidspartnere i et samlet fakultet. Det å
samle de fleste teknologiutdanningene vil være sentralt for å ivareta NTNUs
samfunnsoppdrag og bidra til en klar kvalitetsheving av universitetet. Det vil synliggjøre den
teknisk-naturvitenskapelig hovedprofilen og bidra til at NTNU kan opprettholde sin
dominerende nasjonale posisjon på teknologi ved at vi fremstår som en tydelig og strategisk
samordnet enhet.
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