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 og omfang av
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
Utdanning

Forskning

Formidling

• Felles seminarer

•

Felles lunsjmøter
populærvitenskapelig

• Større valgmuligheter for studenter

•

Økt «societal impact»

• Felles undervisningsressurser

•

Mer aktivitet, mer oppmerksomhet i
omverdenen

• Bedre studentmiljø

•

Mer robust miljø gir større fotavtrykk

•

Økte muligheter for å trekke eksterne
samarbeidspartnere inn i lokalene til
ulike arrangementer.

• Mer robust fagmiljø
• Flere forskningsprosjekter
• Styrket publiseringskultur
• Bedre forskerutdanning og samarbeid
mellom stipendiater på tvers

Nyskaping

• Frigjør ressurser til forskning ved å
samarbeid om undervisning
• Samarbeid om undervisningsmetoder

Administrasjon

Annet/egne kategorier

• Mer robust administrasjon

Viktig å opprettholde god kultur og
arbeidsmiljø i de tre eksisterende
enhetene. Dette innebærer
identitetslokaler som lunsjrom og
seminarrom.

• Flere med kompetanse både om felles
tema og komplementært
• Samarbeid om
ekspedisjon/henvendelser
• Samordne rutiner
• Avlaste hverandre

Masterstudenter samles i henhold til
instituttilhørighet.
Behov for lesesaler og grupperom

