tfm - Tverrfaglig masterklasse 2020
Tema/case: Indre Oslo-fjord

Tverrfaglig masterklasse er et prosjekt som
er initiert av SITRAP NMBU for å styrke
det tverrfaglige samarbeidet på campus. Vi
har villet tilby en annen type mastersemester
for studenter som har lyst til å gjennomføre
masteroppgaven sin i et fellesskap med andre
studenter, og dra nytte av en tverrfaglig utveksling. Prosjektet gjennomføres for første
gang I 2019 med 14 studenter og 12 ulike
masteroppgaver som tar for seg ulike tematikker knyttet til ett felles case – Nye Kristiansand kommune.
Hensikten med tfm er todelt. Vi ønsker å
gjøre mastersemesteret til en annen type
læringsarena hvor masteroppgaven ikke bare
handler om å levere et selvstendig arbeid,
men også se sitt eget arbeid og problemstillingen I lys av andres. I tillegg er det et poeng
at caset har en eier som er interessert i det
materialet som blir produsert og som ønsker
å gi bidrag til studentenes arbeid.
Case for tfm-20 er indre Oslofjord. Vi vil
derfor inngå en avtale med Viken fylkeskommune. Utgangspunktet er å kaste lys over
hvilken rolle fjorden, med forgreningene i
ulike forbindelser, har spilt og kan spille i den
nye administrative regionen, sett fra ulike
faglige perspektiver.
Caset rommer mange problemstillinger som kan egne seg for masteroppgaver på mange studieprogrammer,
men også samarbeidsprosjekter på tvers av studieprogrammer. Det kan f.eks. være masteroppgaver som tar
for seg:
Lokalisering av tettsteder langs kysten
•
Territoriell kapital og bærekraftig utvikling
•
Fjordforbindelser , kollektivtrafikk på fjorden.
•
•
Fjorden som matressurs
•
Vannkvalitet
Rekreasjonsarealet mellom vann-land
•
•
Fritidsbebyggelse
Fjorden som landskapsopplevelse
•
•
Endringsprosesser og kulturarven
Kontakt:
Eier og bruksrettigheter, tilgjengelighet til vannet
•
Institutt for eiendom og juss:
Fjorden som utviklingsareal
•
Klimaendringer - havstigning og flom ved elveutløp. Elin Børrud elin.borrud@nmbu.no
•
Flora og fauna i fjæra
•
Handelshøyskolen:
•
Forsøpling og forurensing - rensetiltak
Ståle Navrud stale.navrud@nmbu.no
Utfylling (massedeponi) i fjorbassenget
•

