VÆR MED PÅ
Å FORME FRAMTIDEN
For deg som er nysgjerrig på – og har en spesiell interesse for – naturen
og planeten vår, kan studier ved Institutt for geovitenskap og petroleum
(IGP) være et godt valg. Studiene tilbyr en rekke praktiske tilnærminger med
ekskursjoner og laboratoriearbeid. Studier innen fagområdet vårt kan by
på spennende karrieremuligheter etter endt utdanning.
I Norge har vi en unik tilgang til naturressurser som vind, vann, olje, gass og
mineraler. Landet vårt er oppigjennom årene derfor blitt et foregangsland i
den teknologiske utviklingen og med dette skapt store verdier. Norge
ønsker også i tiden fremover å ha en sterk og sentral rolle i den videre
utvikling, og trenger derfor flere dyktige fagfolk innen geovitenskap og
ressurser.
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Institutt for geovitenskap og petroleum ligger ved Lerkendal i Trondheim.
Studentmiljøet er spennende og multinasjonalt med mennesker fra mellom tretti og førti ulike land. Det viser at instituttet og studiene vi tilbyr er
ettertraktet over hele verden.

STUDIEPROGRAMMER:
3-årig bachelorprogram
• Bachelor i geologi
2-årig masterprogam
• Master i geologi
• Petroleum Engineering
• Petroleum Geosciences
5-årig master/sivilingeniør
• Tekniske geofag
• Petroleumsfag
Forskning
Ved Institutt for geovitenskap
og petroleum har vi seks ulike
forskningsgrupper:
1. Ingeniørgeologi- og bergmekanikk
2. Geologi
3. Geofysikk
4. Mineralproduksjon- og HMS
5. Reservoarteknikk og petrofysikk
6. Brønnkonstruksjon og
produksjonssystemer
Instituttet tilbyr utdanning på
bachelor-, master- og doktorgradsnivå
ved alle disse forskningsfeltene.
Vi har et utstrakt samarbeid med
andre universiteter og forskningsinstitusjoner samt med ledende
industribedrifter.
SE VIDEO MED
STUDENTENE
HER

VERDENS STØRSTE KVARTSITT BRUDD
Leverandør av råvarer til det grønne skiftet og
finnes i svært mange produkt du daglig omgir deg med.

Tana
www.elkem.com
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SE VIDEOEN HER

Jeg valgte tekniske geofag fordi
det virket spennende, det er konkret
og det er et veldig allsidig fagfelt.
Håkon, student i tekniske geofag
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Tekniske geofag

SE VIDEOEN HER

STUDIEPROGRAMMER:
1. og 2. år
De to første årene består av geologi,
generelle realfag og ingeniørfag.
Disse fagene skal gi et nødvendig
teoretisk grunnlag for videre studier.

Dette studiet består av geologi, ingeniørfag og datateknologi, og du vil få opplæring i å forutse og forhindre skred og ras, bygge sikre tunneler og fjellanlegg
samt forvaltning og utvinning av mineralressurser. Et viktig fokus i studiet er
å lære om hvordan man kan unngå skade og forurensing på miljøet. Tekniske
geofag kombinerer ingeniørfag med geofag for å løse problemstillinger som
er relatert til geologien. Andre områder studentene vil få innføring i er mineralogi, geofysikk, matematikk, kjemi, mineralproduksjon, grunnvann, løsmasser,
bergmekanikk og sikring av fjellskråninger.

3. år
Etter to år med obligatoriske emner
skal du velge studieretning ut fra dine
interesser.

DU kan blant annet jobbe med:
• Bærekraftig utvinning av mineralressurser. Mineralressursforvaltning.
• Leting etter og kartlegging av mineralressurser.
• Prosessering av mineralressurser.
• Planlegging og sikring av dagbrudd og underjordsgruver. Gruvegeologi.
Mineralforekomstgeologi. Mineralkarakterisering.
• Produkt- og prosessutvikling (innovasjon).
• Miljøledelse og miljøovervåkning. Miljøkartlegging.
• Kartlegge og vurdere faren for skred og ras.
• Grunnvannshåndtering. Utnyttelse av grunnvarme.
• Tunneler for vannkraft, vei og jernbane.
• Lagerhaller i berg. Publikumhaller i berg (tilfluktsrom og sportsarenaer).
• Numerisk modellering av bergets mekaniske egenskaper.
• Numerisk modellering av grunnvannsbevegelse og forurensningstransport.

På tekniske geofag er det to
studieretninger å velge mellom:
• Mineralproduksjon og
teknisk ressursgeologi.
• Ingeniør- og miljøgeologi.
4. og 5. år
De to siste årene spesialiserer du deg
innenfor en av fire hovedprofiler.
Du velger hovedprofil innenfor din
studieretning.

Kuniko (ASX: KNI) is targeting metals for
electromobility: copper, nickel, and cobalt to
support the resource revolution required on
the path to a low emission society.
With a mandate to maintain a net zero carbon footprint,
Kuniko aims to be at the forefront of sustainable project
development and responsible mining – a catalyst to push
the green shift into the Nordic exploration and mining
sector.
Kuniko holds an exciting portfolio of battery metals projects
in Norway including Skuterud (Co), Ringerike (Cu-Ni-Co),
Vangrøfta (Cu), and Feøy (Ni-Cu). All have historic mine
production, though very little modern exploration.
Kuniko also has a strategic prospect in the underexplored
Nord-Helgeland LCT pegmatite region, prospective for
valuable technology metals. We are also actively looking
at growth opportunities in the Nordics.

Q
•
•
•
•

)

Urho \..
Kekkosen
kansal 1spui5lo

I

Kuniko Project�
Cobalt Processmg
Nickel Processing
Anode / Cathode
Batteries

�

KUnlKC
"

'""'

,. · t·mget
Q Rund
Meløya 99 Glomfjord

JBAT ERYMETALS

-

•

\

••
'"lf•

sweden

Finland

Norway

We realize that responsible and ethically sourced minerals
require a team effort and a reinvention of collaboration.
If you are interested in learning more, or want to become
involved with our exploration activities, please follow us
and/or contact us.

Kuniko c/o Tschudi Financial Services
Strandveien 50, 1366 Lysaker
Phone: +47 40 10 35 55 • E-mail: post@kuniko.eu • www.kuniko.no

KUnlK�§)
� ""a'"

Skuterud

KC "Q Feøy

� ur�NtKEL

-

.-;i '"·•
�

rJ?. o�ingerike

ZERO CARBON COBALT•-

•• ••
'"'"�""'

,�M

9 Rom��s

Dur Projects

.

Tallinn

Estonia

790 km2 of
exclusive licence
areas in Norway

Det som jeg mener
kjennetegner geologi,
er alle feltkursa og
muligheten til å være ute,
men også inne på lab.
Sofie, student i geologi

SE VIDEOEN HER

WE NEED BRIGHT MINDS TO
POWER THE ENERGY FUTURE
Wintershall Dea is one of Norway’s
biggest gas and oil producers.
Learn more about our graduate
programme and career
opportunities!
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wintershalldea.no/en/careers

Geologi
Dette er faget hvor man lærer om hvordan fjellene og havbunnen er dannet,
hva som gjør at landskapet er formet slik som det er – og ikke minst hvordan
vi kan utnytte jordens ressurser på en bærekraftig måte. Høres dette ut som
noe som interesserer deg? Da bør du starte på dette studiet.
Du vil lære hvordan du kan undersøke ulike lag av jorden. Både på land og
under havbunnen kan man finne nyttige stoffer. Videre vil du få innføring i
hva som forårsaker jordskjelv og andre naturkatastrofer.

STUDIEPROGRAMMER:
Du kan ta en bachelor i geologi på
tre år. Det tredje året velger du
fordypning i en av disse tre studieretningene:
• Miljø- og geoteknologi.
• Berggrunns- og ressursgeologi.
• Arktisk geologi.
Vil du fordype deg ytterligere kan
du ta en 2-årig master i geologi
hvor første året er en miks av
valgfrie og obligatoriske emner.
Det andre året vil du jobbe med
masteroppgaven. Denne kan tas
innen en av de overnevnte tema i
tillegg til geometallurgi.

NGU KARTLEGGER NORGES GEOLOGI
WWW.NGU.NO
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Tema:
XXX

Notater om temaet:
xxx

På jobb i det
grønne skiftet.

8

Bilde (JS)
{XXX}

Bilde
{XXX}

Uten energi stopper verden opp,
men verdens energisystemer må
endres. Finnes det en framtid der
vi sikrer nok energi til alle, samtidig
som vi tar vare på kloden vår?
For Elisabeth Grindstad og Ivar
Sørheim var det spørsmål som
dette de ville jobbe med og derfor
valgte de å ta en utdannelse innen
petroleum og geovitenskap på NTNU.
– Dette er industrien som gir deg
mulighet til å påvirke det grønne
skiftet, hvor det er kapasitet og
pengekraft til å gjøre de nødvendige
investeringene, sier Ivar Sørheim,
som i dag jobber som Senior Analyst
Technology Management i Equinor.

Elisabeth, som nå jobber som
Senior Geofysiker innenfor Marine
Operasjoner, er enig med Ivar.
Stock Bilde (JS)
Selv studerte jeg petroleumsfag og
geovitenskap, og jobber nå hoved{XXX}
sakelig med offshore
vind, forteller hun.
Innen 2050 er ambisjonen at Equinor
skal bli et klimanøytralt selskap.
Vi vil levere den energien som verden
trenger, uten at vi bidrar til global
oppvarming. Og for å klare det,
trenger vi mennesker som Elisabeth
Designelementer
og Ivar, som ønsker å gjøre en
forskjell. Mennesker som ser på
verdens største{XXX}
utfordring som en
mulighet, og som vet at samarbeid
er avgjørende for at verden skal
nå våre felles mål .

equinor.com
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Jeg valgte petroleumsfag
fordi jeg har lyst å være en del av det
grønne skifte. Det er et viktig bidrag
for fremtida.
Andrea, student i petroleumsfag
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STUDIEPROGRAMMER:
5-årig master/siv.ing.
• Petroleumsfag

Petroleumsfag

Etter ferdig bachelor kan du
søke opptak til masterprogrammet
for petroleumsfag.

Ønsker du å jobbe i Norges kanskje viktigste næring? Fortsatt er olje- og gass
industrien der hvor nesten halvparten av Norges verdier skapes. Og slik vil
det være i flere tiår fremover. Norge har vært en pådriver innen ny teknologi
på dette området, og hvis vi ønsker å forandre verden til noe bedre – hvorfor
ikke være med å endre fra innsiden?

2-årig master
• Petroleum Engineering

Nye generasjoner har kanskje et annet fokus og ser etter andre løsninger
og muligheter enn hva tidligere generasjoner gjorde. Petroleumsfag er
vitenskapen hvor vi kan finne og utvinne olje og gass på best miljømessig
og økonomisk måte.

De to første årene består av gen
erelle naturfag, geofag, ingeniørfag
og datateknologi. Disse fagene skal
gi et nødvendig teoretisk grunnlag
for videre studier. Etter to år med
obligatoriske emner kan du det tredje
året velge studieretning ut fra dine
interesser.

Studiet består av naturfag, ingeniørfag og datateknologi. Her vil studentene
lære mer om hvordan man kan finne og utvinne olje- og gassressurser på
best mulig vis – både med hensyn til miljø og økonomi. Videre vil de fordype
seg i hvordan sikre oljefelt samt hvordan anvende og utvikle ny og spennende
teknologi som skal redusere klimagassutslipp.

På petroleumsfag er det to
studieretninger å velge mellom:
• Petroleumsgeofag
• Petroleumsteknologi

Med fokus på nullutslipp og bærekraftsmål må oljebransjen tenke nytt og
forbedre seg ved å finne nye løsninger slik at utfordringen kan løses. Derfor
trenger bransjen mennesker som vil være med å endre og finne løsninger.
Her kan du være med på å påvirke industrien fra innsiden.

De to siste årene spesialiserer du deg
innenfor en av fem hovedprofiler/
fordypninger. Du velger hovedprofil
innenfor din studieretning.

11

Jobbmulighetene er mange
Ferdig utdannet fra NTNU innen petroleumsfaget, er du en ettertraktet
kandidat til mange spennende stillinger. De aller fleste går rett fra studie
til jobb offshore, på land, i Norge eller internasjonalt. Vi er nå på vei inn i et
generasjonsskifte hvor mange petroleumsingeniører vil gå av med pensjon i nær fremtid og karrieremulighetene er derfor store for kommende
ingeniører. Arbeidsgiver kan være et av de store olje- og energiselskapene,
konsulentfirmaer og andre innen både privat og offentlig sektor.

DU kan blant annet jobbe med:
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS).
• Forskning og teknologiutvikling.
• Karbonfangst og lagring.
• Oljeboring og boring for geoenergi.
• Undervannsteknologi for olje og gass.
• Undervannsteknologi for mineralproduksjon på havbunnen.
• Fast og flytende havvind.
• Offshore hydrogenproduksjon.
• Leting etter olje og gass.
• Olje- og gassproduksjon.

SE VIDEOEN HER
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Bilde (JS)
{XXX}

Bilde
{XXX}

Stock Bilde (JS)
{XXX}

Designelementer
{XXX}
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DRILLBOTICS
SPE (Society of Petroleum Engineers) arrangerer denne internasjonale konkurransen
mellom universiteter i mange land, hvor oppgaven er å designe, bygge, programmere og drifte en mini borerigg som skulle være selvgående i et laboratoriemiljø.
NTNU har vunnet denne konkurransen to ganger (senest i 2020/21) og det er vi
mektig stolte av. NTNU er det eneste universitetet som har vunnet denne konkurransen to ganger.
Medlemmene i Drillbotics-teamet er vanligvis satt sammen masterstudenter som
i fellesskap planlegger, designer og utfører oppgaven. Til forskjell fra en virtuell
konkurranse, betyr det at teamene må forstå det fysiske boreutstyret, hvilke utfordringer man kan støte på nedi borehullet – samt hvordan man bygger et kontrollsystem med sanntidsalgoritmer.
Denne oppgaven er både praktisk og teoretisk utfordrende, og studentene får
erfaring med å jobbe i team for å løse en krevende oppgave. Tilbakemeldingene er
at dette er en veldig morsom måte å tilegne seg fagkunnskapen på. Samtidig er det
alltid givende når hardt arbeid blir belønnet med seier.
www.ntnu.edu/bru21/drillbotics
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FOTO: LIVE FROSTA

Feltekskursjoner

FOTO: LIVE FROSTA

Studietiden foregår ikke bare på lesesalen og i forelesninger.
Ekskursjoner er også en del av studiehverdagen. Skal man
forstå og lære faget, er det viktig at man også får se det i praksis.
Ikke bare i teorien. Det kan være kortere turer og det kan
bære langt av sted.
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Et eksempel er en ekskursjon til Chile, der studenter ved
Tekniske geofag fikk være med å se både hvordan chilenske
studenter innen samme fag hadde det, men også geologiske
særpreg som er annerledes enn det man finner i Norge.
Andre ganger kan vi dra på tur i nærområdet og klatre i fjell,
besøke tunneler og sammenligne laboratorieforsøk med det
man ser spor av i naturen.

Illustrasjon: Ty Dale

Bilde (JS)
{XXX}

Stock Bilde (JS)
{XXX}

Designelementer
{XXX}

To tanker i hodet samtidig
Olje- og gassproduksjon har store positive ringvirkninger, men påvirker også klima.
Vi skal bidra til en bedre framtid. Og du kan spille en viktig rolle.
Som et av de største operatørselskapene på norsk sokkel, vil vi trenge mange flinke
entusiaster i årene som kommer.

vår energi – din framtid

Det sosiale miljøet ved
skolen er veldig godt. Og vi har
masse aktiviteter man kan
engasjere seg i.

STUDENTBYEN TRONDHEIM
Det er ikke for ingenting at Trondheim til stadighet kåres til Norges fremste studentby. I en by
med 180 000 innbyggere og 33 000 studenter vil studentene synes godt. Her finnes mange
muligheter for sosialt samvær, fysisk aktivitet og mye interessant å finne på i fritiden. Fotball,
skøyter, ski og rumpeldunk er bare noen av de fysiske utskeielsene du kan gjøre. I tillegg er
det konserter, teater og mange ulike kulturaktiviteter foruten de rene studentsosiale events
som skjer hyppig. Da snakker vi om alt fra studiegrupper til fadderuka, i tillegg til interessante
foredrag og ekskursjoner.
I studenttiden knyttes det bånd for livstid: som kjærester, venner, kolleger og samarbeidspartnere. Engasjer deg du også, og knytt bånd som varer langt utover studietiden.
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Bergstuderendes Forening
Dette er en av linjeforeningene hvor studenter ved vårt institutt kan bli medlem.
De arrangerer både faglige og sosiale treff, treffer hverandre på Bergkontoret og
har også egen hytte på Røros som medlemmene kan benytte seg av.
Se mer hva foreningen driver med og hva de tilbyr på: www.bergstud.no

Samfundet
Studentersamfundet i Trondhjem er en organisasjon for studenter i Trondheim
som eies og drives av sine rundt 16 100 medlemmer. Formålsparagrafen vår sier at
«Studentersamfundet skal være det naturlige samlingsstedet for studenter i Trondhjem». Vårt røde, runde, huser konserter, ulike kulturarrangementer, utallige barer,
en kafé og en restaurant. Mest sagnomsust er Samfundsmøtene, viet til debatt om
politikk og aktuelle spørsmål, eller til underholdning og moro. Samfundet har også
tre av Trondheims beste konsertscener.
Les mer på: www.samfundet.no
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Jeg valgte petroleumsfag fordi jeg
ville være med på å påvirke Norges
viktigste og største næring.
Martin, student i petroleumsfag

S. P. Andersens veg 15a.
7031 Trondheim
www.ntnu.no/igp

