
Kunnskap for en bedre verden

Prosjekt Norge – hvorfor 

er det viktig for NTNU?

Olav Bolland, Dekan

Fakultet for ingeniørvitenskap



2

TRONDHEIM GJØVIK ÅLESUND

NTNU  - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet



3

NTNU nøkkeltall 2017

• 8 fakulteter, 55 institutter og NTNU Vitenskapsmuseet 

• 6 900 årsverk

• Over 40 000 studenter

• 6 800 med avsluttet bachelor- og mastergrad i 2016

• 366 doktorgrader avlagt i 2016

• Budsjett på 8,3 milliarder kroner i 2017, hvorav 2 mrd. fra 
eksterne kilder
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Strategisk samarbeid

• Samarbeid nasjonale og 

internasjonale konsortia

– Prosjekt Norge

• Industri og forvaltning

• SINTEF

• Andre universiteter og 

forskningsinstitutter
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Prosjekt Norge  - NTNU

• 5 millioner/år i grunnfinansiering

• Forskning tilknyttet Prosjekt Norge var i 2017 på ca. 50+ 

millioner!

– Grunnfinansieringen bidrar til 10x giring

• Etablering av system for prestasjonsmåling i BAE-

næringen - CII 10-10   →  Nordic 10-10
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Prosjekt Norge  - NTNU

• For NTNU: viktig bidrag til utdanning

• 2017:

– 50-talls studenter med prosjekt-/masteroppgave tilknyttet 

prosjektledelse ved NTNU

– 10-15 ved BI, tilsvarende ved UiA

– 5-10 ved NMBU
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