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Erfaring

Nora Johanne Klungseth

Bachelor v HiAK (nå OsloMet)
Husøkonomi og serviceledelse

Master v NTNU
Eiendomsutvikling og -forvaltning

PhD v NTNU
Arkitektur, FM/Renhold

Fagbrev renholdsoperatør

UtdanningNåværende jobb

Førsteamanuensis, NTNU
Fakultet for Ingeniørvitenskap
Institutt for Maskinteknikk og produksjon
Faggruppe for prosjektledelse

Fokus i Forskning og undervisning
Bærekraftig forretning, Verdiskaping og 
Digital transformasjon – mange bransjer, 
inkl. eiendomsforvaltning og renhold

Master studentprofiler jeg veileder:
- Prosjektledelse 
- Produkt og produksjonsutvikling  
- IKT og Ingeniørvitenskap 
- Eiendomsutvikling og forvaltning

nora.klungseth@ntnu.no (+47) 97573148

Privat bilde fra 1998
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• Bygg FM
– Forvaltning
– Prosjektledelse
– Eiendomsutvikling
– Bygg og miljøteknikk

• Industriell FM
– Industriell ledelse
– Robotikk og automasjon
– Maskin teknikk og produksjon (inkl. studier av KPI og systemer for industri)
– Produkt og tjenesteinnovasjon

• Urban FM
– Arkitektur
– Ingeniørvitenskap
– Smart cities, mobility mv.

NTNU har bredt tilbud til FM
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Fokuseres på eiendom og forvaltning
For deg i 100 % jobb (EVU)

For de som ønsker å fokusere 100 % på skole
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Har fordypning i Eiendom

StudieretningFor de som ønsker å fokusere 100 % på skole
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Flere med bakgrunn fra vår bransje
For deg i 100 % jobb (EVU)

For de som ønsker å fokusere 100 % på skole
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Flere som fordyper seg i vår bransje

Studieretning

For de som ønsker å fokusere 100 % på skole
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• Flere tilbud for de som har FM bakgrunn
– Både for de i full jobb og for de som ønsker studere fulltid
– Både for de uten høyere utdanning og for de med BSc/MSc

• Etablerte masterprogrammer (både fulltid og etter- og videreutdanning (EVU)
– Master i Eiendomsutvikling- og forvaltning 
– Master i Prosjektledelse
– Master i Organisasjon og ledelse
– Master i Produktutvikling og produksjon

• Opptaksmulighet via ulike fakulteter
– Fakultet for Arkitektur og Design (AD)
– Fakultet for Ingeniørvitenskap (IV)
– Fakultet for Økonomi (ØK)
– NTNU Etter- og videreutdanning (etter- og videreutdanning, EVU)

Utdanningstilbud ved NTNU i dag
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• 5-årig løp for de uten høyere utdanning
– Ingeniør fakultetet: Master i Bygg og miljøteknikk (studieprofil Eiendom) (mtbygg)

– Ingeniør fakultetet: Master i Produktutvikling og produksjon, studieprofil Prosjekt- og kvalitetsledelse (mtprod)

• 2-årig løp for de med en BSc (180 studiepoeng eller tilsvarende) 
– Arkitektur fakultetet: Master i Eiendomsutvikling- og forvaltning  (maeiendom)

– Ingeniør fakultetet: Master i Bygg og miljøteknikk (studieprofil Eiendom) (mtbygg)

– Ingeniør fakultetet: Master i Produktutvikling og produksjon, studieretning Ledelse og system fag (miprod)

– Økonomi fakultetet: Master i Prosjektledelse, studieprofil Prosjekt- og kvalitetsledelse (proman)

• 3-årig løp for de i full jobb (EVU, NTNU Etter- og videreutdanning) – må ha 180 sp fra før

– Master i Eiendomsutvikling- og forvaltning (meiendom)

– Master i Organisasjon og ledelse, studieprofil Prosjektledelse og samhandling (morg)

Utdanningstilbud ved NTNU i dag

Nettadresse for å finne ut mer om masterprogrammene: https://www.ntnu.no/studier/sett-inn-blått-ord
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Kan du tenke deg å så søke? 

Gleder meg til å treffe 
deg - på NTNU!

Nora Johanne Klungseth
nora.klungseth@ntnu.no

(+47) 97573148

11

12


