Linjeforeningen for Byggteknikk og Arkitektur på NMBU

Når det snør og regner som mest,
vil et godt fagverk holde best
www.fagverket.no

Hvem er vi?

Fagverket er linjeforeningen for Byggeteknikk og
Arkitektur ved NMBU i Ås. Foreninger er ment å
være et forum der læring, nettverksbygging og
sosialt samvær mellom studentene foregår. Alle
som studerer Byggeteknikk og Arkitektur ved
NMBU anses å være fullverdige medlemmer av
Fagverket.
I mer enn 10 år har foreningen eksistert og har
gjennom disse årene bygget bro og knyttet

bånd mellom studenter, skole og næringsliv. I dag er det rundt 150 studenter som er
medlem hos oss.
Vi arrangerer ulike sosiale treff,
ekskursjoner, bedriftsbesøk og knytter
kontakt med fremtidige arbeidsgivere. I
tillegg taler vi studentenes sak overfor
skolen. Fagverket selger også egen merch
som for eksempel våre flotte gensere.

Hva studerer vi?

Byggeteknikk og Arkitektur er et femårig
masterprogram (sivilingeniør) som tas ved
NMBU i Ås. Her er det fokus på praksisrettet
undervisning, problemløsning og
miljøperspektiv. Studentene skal lære å berike
steder og landskap gjennom å planlegge og
prosjektere bygninger og konstruksjoner som er
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både funksjonelle og miljøvennlige. Her vil
kreativitet og logikk gå hånd i hånd.
Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter
innen byggeteknikk og arkitektur sett i
lys av miljø og bærekraft, en ettertraktet
kompetanse i dagens arbeidsliv.

Veien videre
Etter endt studie vil man ut i arbeidslivet. Her er det mange ulike disipliner man kan søke
jobbe som. Dette kan være:
•
•
•

sivilingeniør for konstruksjon,
bygningsfysikk, energi eller miljø-		
påvirkning av nye bygg
arkitekt eller prosjektleder på et
arkitektkontor
prosjektleder eller byggeleder i
entreprenørselskap

•
•
•

prosjektleder i eiendomsutvikling
og forvaltning
rådgiver eller planlegger i en kommune 		
eller fylkeskommune
forsker innenfor innovativ
bygningsteknologi på en forskningsinstitusjon

Livet som student ved NMBU
I Ås er det rundt 90 ulike lag og foreninger
med over 1000 medlemmer. Det er et aktivt
og yrende studentliv med mye aktivitet. De
fleste studentene velger også å bo i student-

boligene tilknyttet Universitetet. Dette gir grobunn
for livslangt nettverksbygging og vennskap.
Les mer her: www.nmbu.no/

Vi skaper arkitektur med omsorg for hverdagen
Arkitektur er å skape rom for mennesker - de fysiske omgivelsene for menneskers liv,
aktivitet og samhandling. I alle våre prosjekter tar vi utgangspunkt i menneskene
som skal bebo, bruke og forholde seg til bygningen.
Besøk vår nye nettside på ratio.no
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STRUCTOR OSLO AS ER RÅDGIVER
OG PROSJEKTERENDE INNEN FAGENE:
RIVeg – RIVVA – RIE, Vegbelysning
RIB, Bruer, kulverter støttemurer og tunnelportaler
RIM, rådgivning innen forurenset grunn
RIG, rådgivning geoteknikk og Geologi
Prosjekt- og Prosjekteringsledelse

STRUCTOR OSLO AS • Hoffsveien 23, 0275 Oslo • +47 982 11 721 • sverre.sundfar@structor.no • structor.no

Det begynte for ti år siden
med at vi skulle tegne
veterinærbygget på Ås.
I dag har vi kontorer i hele Norge.

Nysgjerrig på oss? henninglarsen.com/no

Fagverket
fagverket@nmbu.no
www.fagverket.com
Følg oss på Facebook og Instagram
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