Mål for samlokalisering
Fakultet for økonomi

Hvordan henger målene sammen?

NTNUs

NTNU har satt noen overordnede
mål for samlokaliseringen

mål med samlokaliseringen

Fakultetets
Fakultetet bør sette seg noen hovedmål
for hva man vil oppnå med
samlokaliseringen

hovedmål for
samlokaliseringen
Fakultetets
tematiserte

Fakultetet bør utfordre seg selv til å
lage noen delmål som man kan
vurdere effekten av

delmål

NTNUs overordnede mål

«

Campusutvikling skal gjennom faktisk
samlokalisering være et bidrag til bedre kvalitet,
en større bredde og samhandling innenfor
forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
Høy kvalitet kombinert med framtidsrettet
forskning, utdanning, innovasjon og formidling er
et strategisk mål for NTNU, og organisering på og
utvikling av campus skal legge til rette for dette.

«

https://www.ntnu.no/fusjon/mandat

Økonomifakultetets hovedmål
Økonomifakultetet skal gjennom
samlokaliseringen øke kvalitet i forskning,
undervisning og formidling. Vi skaper sterke og
robuste miljøer både innen undervisning,
forskning og administrasjon. Forsterkede
koplinger mellom enhetene gir bedre
valgmuligheter for studentene og økt kvalitet på
studiehverdagen.

Fakultetets detaljerte mål fordelt på temaer
Forskning

Formidling

• Mer robust fagmiljø, spesielt innen
samfunnsøkonomi og finans

•

Flere populærvitenskapelige
lunsjmøter

• Bedre forskerutdanning gjennom
nærhet til relevant fagmiljø og
nettverk

•

Økt «societal impact»

•

Mer aktivitet, mer oppmerksomhet i
omverdenen

• Tilgang til begge institutts seminar

•

Tiltrekke flere eksterne
samarbeidspartnere til ulike
arrangementer

Nyskaping

Administrasjon

• Bidra til forskningsbasert utvikling i
offentlig sektor og næringsliv

•
•
•
•
•

Instituttadministrasjon som styrker
primærvirksomheten
Profesjonell og kompetent administrasjon
Utveksle kompetanse og utvikle en
fremtidsrettet administrasjon
Legge til rette for tettere samarbeid, også
med IØT, Gjøvik og Ålesund (Skype)
Samarbeid om enkelte oppgaver, som for
eksempel felles sted for ekspedisjon/
henvendelser.

Utdanning
•
•
•
•
•
•

Større valgmuligheter for studenter
Felles undervisningsressurser
Frigjøre ressurser ved samarbeid om
undervisning
Bedre undervisning gjennom samarbeid om
undervisningsmetoder
Godt læringsmiljø og høy studenttilfredshet,
herunder kullfølelse, i hele studieløpet
Tilfredsstille studentenes behov for stille
leseplasser og grupperom

Annet/egne kategorier
•

•

•

Opprettholde og videreutvikle et godt og
nært arbeidsmiljø i og mellom enhetene.
Dette innebærer identitetslokaler som
lunsjrom og seminarrom.
Ansatte sitter samlet pr institutt/ enhet
(vitenskapelige, administrative, forskere på
eksternfinansierte prosjekter) for å ivareta
egen identitet.
Dekke behovet for rom til veiledning,
prosjektmøter og gjester og eventuelt
stillerom.

