Velg Skog WEBINAR onsdag 23.09.2020

Tema:

Bachelor- og masteroppgaver for skogstudentene

Velkommen!
Innledning
Skogstudentenes bachelor- og masteroppgaver er en ressurs og mulighet som hele skogsektoren bør bruke aktivt i sin daglige drift og strategier.
Studentoppgaver ute i næringslivet gir en vinn-vinn situasjon hvor sektoren får løst konkrete problemstillinger og studentene får viktig innsikt
og forankring ute i arbeidslivet. Tidlig kontakt med studentene gjør det også lettere ved ansettelser og senere samarbeid.
Tall fra NMBU:
i) Ved skogfag på NMBU er det fra 2004 – 2020 skrevet 213 masteroppgaver (se vedlegg). I disse oppgavene ligger det innsikt og kunnskap som
skogsektoren ikke bør gå glipp av. Ved å videreutvikle samarbeid, systemer og avtaler ligger det et ubrukt potensiale i disse oppgavene.
ii) I forslagsbasen til masteroppgaver ved NMBU (se vedlegg) er skognæringen oppgitt som forslagstiller i 7 av 66 aktuelle oppgaver. Det bør
være en målsetning og øke denne andelen.
Velg Skog håper webinaret kan gi innspill og inspirasjon til økt samhandlingen mellom næringen, studentene og skolene, og videreutvikle det
gode samarbeidet og eksemplene flere av organisasjonene allerede har med skogstudentene.
Vi oppfordrer alle som deltar på webinaret på forhånd tenke igjennom innspill til forbedringer, men også komme med gode eksempler og
erfaringer som kan være til inspirasjon for flere.
Kjør debatt..!

Program

17.00 - 17.15

•

Oppstart / møteleder. Jørn Lileng, daglig leder Velg Skog.

•

Velkommen. Olav Veum, styreleder Velg Skog.

•

Presentasjon av ungdomsredaksjonen. Line Venn, Redaktør Norsk Skogbruk

Innledere: erfaringer rundt bachelor- og masteroppgaver fra sitt ståsted (5 min. hver)

17.15 – 17.50

•

Arne Rørå, adm. dir. NORSKOG

•

Even Bergseng, skogsjef Viken Skog

•

Bjørn Håvard Evjen, direktør Skog og utmark, NIBIO

•

Stig Ole Stener, programansvarlig skogbruk, INN-Evenstad

•

Line Nybakken, professor MINA - NMBU

•

Trude Rønning Okkenhaug, rådgiver SKOGBRAND (nyutdannet NMBU)

•

Lars Erik Rønning, prosjektleder Skogselskapet, (nyutdannet Evenstad)

17.50 – 18.00

Pause

18.00 – 18.45

Workshop – er det noe vi kan bli bedre på. Hvem – hva – hvordan? Debatt og innspill…☺. Alle deltagerne.

18.45 – 19.00

Oppsummering og veien videre. Jørn Lileng

19.00

Slutt.

