Oslo, 10.02.2019

The Biennial Geophysical Seminar
Søknad om studentstøtte
Norsk Petroleumsforening ble etablert i 1972. Gjennom nettverksbygging, faglig aktivitet og
informasjonsformidling har NPF vært et samlende sted for olje- og gassnæringen.
Foreningens produkter er informasjon, møter og konferanser av høy kvalitet. NPFs styrke ligger i et verdifullt og
nesten komplett bransjenettverk, engasjerte tillitsvalgte og anerkjent bransjeerfaring. All virksomhet i NPF er
basert på en kombinasjon av frivillig innsats og lønnet arbeid. En stor del av verdiskapningen skjer gjennom den
frivillige innsatsen.
NPF har i en årrekke hatt tradisjon med å hjelpe studenter å delta på våre konferanser kostnadsfritt. Vi ønsker å
tilby dere anledningen å hjelpe studenter som ønsker å delta på en av NPF`s konferanser å få realisert sitt
ønske. Ved Geophysical Seminar vil NPF tilby et antall studenter å delta på konferansen kostnadsfritt.
Dessverre er den økonomiske situasjonen slik at vi ikke har mulighet å tilby studentene deltakelse på middag og
ice-breaker. Det ville vært svært hyggelig for oss å også kunne tilby studentene å delta på disse to svært
attraktive arrangementene som er tilknyttet seminaret.
Utvelgelse av studentsøknader skjer på følgende måte: Hver enkelt student må søke om å få delta på
konferansen til prosjektleder i NPF. Søknadene må inneholde navn, utdanningsinstitusjon, studieprogram, grad
og hvor langt vedkommende er kommet i sitt utdanningsløp. Programkomiteens medlemmer vil vurdere
søknadene og tildele eventuelle studenter deltakelse.
Ansatte i norsk olje- og gassindustri jobber i hundrevis av ulike selskaper. Internt i disse selskapene er det et
hav av ulike fag- og kompetanseområder. De er alle avhengige av hverandre og har mye å lære seg imellom.
Etter mange års erfaring bygger man seg opp et nettverk av kontakter man bruker for å få ting gjort på en
effektiv måte og som man kan diskutere fag sammen med. De unge har ikke et like utbredt nettverk som de
som har vært i bransjen i årevis. Mulighet for deltakelse på en slik konferanse er derfor svært nyttig for
studenter.
Vi henvender oss derfor til deres selskap og ber om støtte til at studenter skal få delta på middag og ice-breaker
under Geophysical Seminar 2020.
Eksempel på støtte:
NOK 20 000 vil bidra til at 6 studenter får delta kostnadsfritt på middag og ice-breaker i tilknytning til
konferansen.
Som støttespiller for Geophysical Seminar vil følgende fordeler bli tildelt:
•
Profilering på Geophysical med ca. 200 deltakere
(logo på konferansens nettsider, i konferanseprogrammet og på skjermene i pausene etc.)
•
Sponsor vil bli annonsert på konferansen
Tusen takk for oppmerksomheten.
På vegne av programkomiteen,
Tonje Raknes
Project Manager
+47 98306117/ tonje.raknes@npf.no

