
HAKKET BEDRE!
EN UFORMELL SAMTALE OM Å GJØRE EN MASTEROPPGAVE, ALENE ELLER 

SAMMEN MED ANDRE

HJERTEROMMET/UR
ONSDAG 18.MARS 

KL. 12-13.30

SITRAP PRESENTERER

HVA?  - ...fokus på masteroppgaven 
og hva det vil si å gjøre et selvstendig 
arbeid.
 
Forskriften sier at masteroppgaven skal 
være et selvstendig arbeid. Det endelige 
bevis på at du har lært noe i studiet. 
Men hva betyr det? 

ELISE RUSTAD FOSSNES
M. LANDSKAPSARKITEKT

Utdannet ved NMBU i 2016, arbeider i 
Norconsult med sykkelplanlegging, skrev 

masteroppgaven sammen med Pernille 
Steen Fjeldhus og klarte å få oppslag i 

Aftenposten som satte igang en debatt.

EIRIK GUNDERSEN 
M. BY- OG REGIONPLANLEGGING

Ansatt i Nordre Follo kommune, utdannet 
ved NMBU i 2019, deltok i Tverrfaglig 
masterklasse, Kristiansand dobbel+.

Skrev masteroppgave om 
kommunesammenslåing helt alene

SUNNIVA HERRESTAD
STUDENT VED NMBU

landskapsarkitektur

Skriver akkurat nå på en 
masteroppgave om visualiseringer 
brukt til markedsføring av boliger.

MARIUS GRØNNING
FØRSTEAM. VED NMBU

veileder og ansvarlig for Tverrfaglig 
masterklasse “Nordkapp kommune og 

verdenskartet”  2021.

SIMON STEINSVIK
STUDENT VED NMBU

By- og regionplanlegging

Skal bestemme seg for hva han skal 
skrive masteroppgave om. 

Endelig få sitte alene og fordype deg? 
Ikke noe mer plagsomt gruppearbeid? 
Ingen forelesninger å ta hensyn til?
Frihet over hele linja! jippi!!

Eller alene, forvirret, frustrert og redd for 
ikke å lykkes?
Dette må vi snakke om ..........................

SES VI?  - Ta med deg matpakka og kom, 
bli en fagnerd og la deg bli inspirert!

HAKKET BEDRE!  fasiliteres for 3 gang 
av professor Elin Børrud, og er en del av 
av en samtalerekke arrangert av SITRAP  
- Senter for integrert og transfaglig 
undervisning i planlegging.

S SITRAP
Centre for integrated 
and transdisciplinary
education in planning

Lærings-
senteret

HAKKET BEDRE!
EN UFORMELL SAMTALE OM Å JOBBE SAMMEN OG PÅ TVERS.  

HJERTEROMMET/UR
ONSDAG 27.MARS 

KL. 12-14

SITRAP PRESENTERER

HVA?  - ...er det som gjør at folk jobber 
godt sammen? Og når gjør de det ikke?
 
Hva slags prosesser må til for å kunne yte 
sitt beste sammen med andre? Hvordan 
oppstår transdisiplinære løsninger når 
mange ulike disipliner skal delta? Hvorfor 
oppnår noen grupper resultater som 
ingen trodde var mulig?

HÅVARD VASSHAUG
Co-founder av Bad Monkeys

Design technology expert

#regjeringskvartalet #teamurbis 
#snohetta #sweco #darkarkitekter 

#samarbeidsmodeller

ANNE BEATE HOVIND 
Innehaver av Hovind AS

Prosjektleder ved ulike kunst-, kultur- og 
næringsprosjekter.

#kunst #kulturplanlegging #næring
#gardemoenlufthavn #futurelibrary 

JONAS W. THORSEN 
Student ambassadør, tidligere 

leder av Studenttinget ved NMBU.
BA i Internasjonale studier ‘19

#internasjonalerelasjoner 
#urbanisme #samfunn 

#studentpolitikk #kultur

HEIDI JENSSETER 
Masterstudent i By- og 

regionplanlegging, NMBU

#urbanisme #stedsutvikling 
#samfunn #planprosesser

ANDREA THORSNES 
Masterstudent i Entreprenørskap og 

innovasjon ‘19, NMBU
BA Fornybar energi + ulike verv på NTNU

#startups #mentoring #ingeniør 
#gründervirksomhet #digital 

#forretningsutvikling

HVEM?  - Vi har invitert interessante 
fagfolk både innenfra og utenfra NMBU!

  regnirafre enis mo ekkans laks essiD
om å jobbe i team - alt fra å planlegge 
og gjennomføre større komplekse 
prosjekter,  til erfaringer fra studielivet og 

SES VI?  - Ta med deg matpakka og kom, 
bli en fagnerd og la deg bli inspirert!

HAKKET BEDRE!  fasiliteres av professor 
Elin Børrud, og er en del av av en 
samtalerekke arrangert av SITRAP  - 
Senter for transfaglig undervisning i 
planlegging.

S SITRAP
Centre for integrated 
and transdisciplinary
education in planning

Lærings-
senteret

utsatt fra mars .....
nå på Zoom 
onsdag 14.oktober
kl.12.15 - 13.00 
pålogging nederst 

h�ps://nmbu.zoom.us/j/63635642105?pwd=NTZUbkovTUxnUm81SVVGMm9tMzhsUT09 


