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Mandat – del 1
Arbeidsgruppen bes utrede omstillingsbehovet innen digitalisering i utvalgte
deler av arbeidslivet og hvordan NTNU kan utvikle EVU-tilbud som møter dette
behovet, herunder:
•
•
•
•
•
•

kartlegge hva slags tilbud som etterspørres
kartlegge hva som tilbys av potensielle konkurrenter
utarbeide et ”veikart for teknologibedriftene”, eventuelt for andre aktuelle
bransjer
utrede modeller for markedsføring og dialog/samarbeid med arbeidslivet
foreslå et tilbud som kan bygges opp over tid, med oppstart høsten 2018,
og med tilhørende tidsplan
vurdere ressursbehov for det foreslåtte tilbudet
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Mandat – del 2
I forhold til etableringen av NTNU EVU Oslo bes
arbeidsgruppen:
• vurdere mulighetene for å benytte lokasjon i Oslo for
utvalgte EVU-tilbud
• vurdere potensielle lokale samarbeidspartnere, i lys av
foreslått EVU-portefølje
• vurdere kriteriene for en bærekraftig økonomisk modell
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Utvalget
Medlemmer
• Dekan Olav Bolland (IV), leder
• Prodekan Tine Hestbek (SU)
• Instituttleder Hans-Petter Hildre (IV, Ålesund)
• Prodekan Roger Midtstraum (IE)
• Prodekan Jon Magnussen (MH)
• Dekan Monica Rolfsen (ØK)
• Viserektor Jørn Wroldsen (Gjøvik)
Sekretariat
• Ragna Ann Berge, Seksjon for etter- og videreutdanning
• Oddbjørg Mikkelsen, Seksjon for etter- og videreutdanning
• Asbjørn Rolstadås, IV-fakultetet
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Arbeidsform/ leveranser
•

13 møter

•

NIFU Arbeidsnotat 2018:6 Etter- og videreutdanning innen digitalisering – tilbud
og behov

•

NTNU-workshop 31.august 2018: Utvikling av NTNUs EVU-virksomhet innen
digitalisering med ca. 120 deltagere

•

Oslo-kontor for EVU:
–
–
–
–

Utviklet kravspesifikasjon for lokale
Befaringer i Oslo-området
Eiendomsavdelingen involvert
Igangsatt ansettelsesprosess for stillingen ved Oslo-kontoret
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Tema i rapporten
•
•
•
•
•
•
•

Eksisterende og kommende tilbud og behov
Skisse til fremtidig EVU-tilbud
Markedsføring av EVU
Samarbeid med arbeidslivet
Hva skal til for å lykkes?
Ressursbehov
Opprettelse av Oslo-kontor for EVU/ ny stilling
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EVU innen digitalisering
Studie utført av NIFU sommer 2018
• Hva slags kompetansebehov har man i det
norske samfunnet innen digitalisering?
• Hva tilbys av etter- og videreutdanning innen
dette feltet ved norske universiteter og
høyskoler?
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Samfunnets behov for digital kompetanse
• Behovet for etter- og videreutdanning er større enn
tilbudet innenfor «digitalisering»
• Spesielt gjelder dette innenfor områdene
1. Teknisk IKT-kompetanse
2. Ledelse av digitaliseringsprosesser
3. IKT-sikkerhet og personvern

4. IKT og helse
5. Digitalt utenforskap
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Hva tilbys av etter- og videreutdanning
innenfor digitalisering?
•

Tre kilder (metode)
– Samordna opptak sin studieoversikt
– Utvalgte læresteders egne nettsider
– Mooc.no

•

71 distinkte etter- og videreutdanningstilbud:
•
•
•
•
•
•

NTNU har allerede
mange tilbud

Teknisk IKT-kompetanse (NTNU, HiMolde, HiØstfold)
Ledelse og digitalisering (BI, NHH, OsloMet, NTNU)
Utdanning og digitalisering (OsloMet, NTNU)
IKT-sikkerhet og personvern (NTNU, Politihøyskolen)
IKT og helse (NTNU, UiB)
MOOC, 30 i Norge, 6 innen digitalisering (OsloMet, Universitetet i Nord, Høyskolen i Østfold og
NTNU)
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Nye tilbud under utvikling ved NTNU
•

Kybernetikk i oljesektoren
–

•

Ledelse
–

•

Professor Alexey Pavlov arbeider med
utvikling av et videreutdanningstilbud innen
«Produktivitetsspranget». (7,5 stp.).
Professor Arne Krokan arbeider med utvikling
av et videreutdanningskurs i digital
kompetanse for ledere (Arne Krokan søker
midler Kompetanse Norge), (7,5 stp.).

Skole
–

En modul på masternivå «Digitalisering og
ledelse for skolen» er under oppstart ved
Institutt for lærerutdanning (15 stp.), bygger
på rektorutdanningen.
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Skisse til nye EVU-tilbud fra NTNU i Ålesund
Kurspakke

Pensum

Studiepoeng

Design 1, Introduksjon til 3D
modellering og simulering






3D modellering
PDM (digital transformasjon)
FEM (Finite Element Method)
CFD (Computational Fluid Dynamics)

5-10

Design 2, Introduksjon til
systemsimulering og virtuell
prototyping av systemer






Introduksjon (20sim)
OSP System co-simulering
OSC, modulært system
Design review VR/AR

5-10

Produksjon 1, Introduksjon til
produksjonslinjesimulering






Introduksjon til Catia Delmia
Catia Delmia simulering
Case studies
Individuelle case

5-10

Produksjon 2, Introduksjon til
Industri 4.0






Introduction to the digital factory
Cyber Physical Systems
Flexible «one of a kind» production
Customization

5-10

Produksjon 3, IKT og Automasjon






Programmering
Arduino mikrokontrollere
Reguleringsteknikk
Kunstig intelligens/AI

5-10

Drift 1, Digitale tvillinger






Introduksjon til digitale tvillinger
Datainnsamling og sensorer
Maskinlæring og analyse
Tilstandsbasert vedlikehold

5-10

Drift 2, Autonome og fjernstyrte
operasjoner






IIoT
Fjernstyrte operasjoner
Autonomi
Cyber Security

5-10
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Antall ansatte

Ressursbehov for mål om økning – antall nye ansatte
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

650 timeverk per år

Økning 8000 til 20000 per år:
«100» nye ansatte

650 timeverk per år
1000 timeverk per år

1000 timeverk per år
650 timeverk per år
1000 timeverk per år
Kursdeltagere per år
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

100t per kurs

175t per kurs

250t per kurs

100t per kurs

175t per kurs

250t per kurs
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Antagelse: 25 studenter per kurs
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Anbefaling 1
1.

Ut fra ulikheter i de markedene NTNU betjener med sin videreutdanning er
det hensiktsmessig å organisere EVU-virksomheten i tre områder (kapittel
1.2 og 3.1):
– Teknologi, økonomi og ledelse
– Utdanning
– Helse, velferd og omsorg

Kunnskap for en bedre verden

12

Anbefaling 2-3
2. NTNUs EVU må støtte opp under og formidle både IKT
spesialistkompetanse og anvendt digital kompetanse,
skreddersydd for det enkelte anvendelsesområde (kapittel
1.3)
3. Det bør utvikles egne indikatorer for EVU og eventuelt
opprettes priser eller andre ordninger for fremheve de
dyktigste underviserne som igjen kan fremstå som
rollemodeller. Det bør også utarbeides et sentralt system for
å registrere etterutdanningsvirksomheten og at dette følges
opp med rapportering (kapittel 1.4 og 6.3)
Kunnskap for en bedre verden
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Anbefaling 4-6
4. NTNUs satsning på videreutdanning innenfor digitalisering må ses i bred og helhetlig
sammenheng siden den vil berøre praktisk talt alle videreutdanningsprogrammer
(kapittel 1.5)
5. EVU må tilpasses kandidater som er i en yrkesaktiv situasjon og et arbeidsliv i
endring. Markedsføring mot bedrifter og etater krever oppsøkende virksomhet og
spesielle markedstiltak i konkurranse med øvrige aktører (private og offentlige). NTNU
må raskt kunne treffe beslutninger med hensyn til kurstilbud for å konkurrere i et
marked med flere aktører (kapittel 3.1 og 6.1)
6. Det bør opprettes en egen erfaringsbasert mastergrad innenfor teknologi, økonomi og
ledelse i samarbeid mellom IV, IE, NV og ØK-fakultetene, og nedsettes en prosjektgruppe med representanter for de fire fakultetene som definerer innhold og rammebetingelser for en slik mastergrad, og som tar ansvar for utvikling av en søknad om
opprettelse innen 1. mai 2019 (kapittel 3.2)
Kunnskap for en bedre verden
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Anbefaling 7-9
7. Det bør vurderes om helseledelse kan inkluderes som en
spesialisering i dagens master i organisasjon og ledelse (MORG)
(kapittel 3.4)
8. Arbeidsgruppen mener at «NTNU VIDERE» som varemerke er
godt innarbeidet over en årrekke og må videreføres og styrkes som
en felles betegnelse for NTNUs EVU. I tillegg bør «KOMPiS»
kunne benyttes som et varemerke (kapittel 4.4)
9. NTNU bør benytte EVU for arbeidslivet som et ledd i
virkemiddelapparatet for å øke relevans og kvalitet på det ordinære
studietilbudet og anvendelsesrettet forskning (kapittel 5.1)
Kunnskap for en bedre verden
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Samarbeidsmodell
Arbeidsliv
BSc-oppgave
MSc-oppgave
Prosjektoppgave
EiT
«Professor»
Rekruttering

Problemstillinger
Kurs
Medveiledere
Fagprogram
Prof II
Masterprogr
Delte stillinger
Gjesteforelesning
Designdata
Måledata
EiT
Sommerjobb
Studieprogramråd

Utdanning
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Forelesere
Finansiering PhD 3-4 år
Postdoktor 2-4 år
NFR - KPN, SFI, FME
Reg. forskingsfond
Horizon 2020
Oppdrag
Kunnskapsoverføring
Rekruttering

EVU

Problemstillinger
Finansiering
NFR - IPN
IPN
Regionale forskingsfond
Horizon 2020
Utføre egen forskning
Kunnskapsoverføring
Prof II

Forskning
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Anbefaling 10-12
10. For å styrke samarbeidet med arbeidslivet bør det opprettes fagråd
(med representanter fra arbeidslivet og NTNU) for hvert av
områdene teknologi/økonomi/ledelse, utdanning og helse (kapittel
5.1)
11. Et veikart for teknologibedrifter er anbefalt i tabell 7 (kapittel 5.3)

12. NTNU bør ha ambisjoner om å tilby EVU også utenfor Norge. Dette
kan være aktuelt overfor utviklingsland hvor NORAD kanskje også
kan bidra med økonomisk støtte. Det er også aktuelt i
industrialiserte land, men da fortrinnsvis i samarbeid med lokale
universiteter (kapittel 6.2)
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Anbefaling 13-15
13. Typer av tilbud, målgrupper og fagtilbud for ren
nettbasert EVU bør utredes videre (kapittel 7)
14. Det opprettes et Oslo-kontor i henhold til spesifikasjoner
gitt i kapittel 8
15. Det bør opprettes en ny stilling ved Oslo-kontoret for å
drive oppsøkende virksomhet med hensyn til EVU
(kapittel 8.4)
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EVU-kontor Oslo-området
• Kurslokale: plass til 30-40 personer, god
ventilasjon, lite støy, AV
• Flate gulv i undervisningslokalet
• Vrimleområde
• Grupperom
• Multicampus/nettbasert undervisning
• Matservering til kurs med korte samlinger
• Hotell i samme lokale eller i nærheten
• Kontor(er) for NTNU-ansatte
• Mulighet for møtevirksomhet for NTNU-ansatte
• Enkelt å komme dit/sentralt
• Synlighet: Mulighet for profilering av NTNU –
synlig i «gatebildet»
• Skalerbart leieforhold (størrelse og innhold)
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NTNU
Oslo

EVU-kontor Oslo-området
• Anbudsinnhenting, frist 2019-01-15
•
•
•
•
•

Forskningsparken Blindern
Schweigaards gate 12
(Posthuset, Gunnerusgt. 14)
Lysaker Torg 25
Kunnskapssenteret i Sandvika
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Stilling ved Oslo-kontor
• Ha god kjennskap til, og et godt nettverk med, aktørene i
arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor
• Gjennom direkte kontakt med ulike aktører og NTNUs
fagmiljøer, være en ressurs som fasiliterer og får i gang
utvikling av nye tilbud
• Øke kunnskapen om og interessen for dagens EVUtilbud fra NTNU i Østlandsområdet
• Arbeidssted Oslo/Gjøvik
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