Vedtatt i UUV-sak 59/14
Gjelder for studieåret 2014-15

EMNEBESKRIVELSE
ÅSN1100 Å skape en ny virksomhet
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
1.semester
7,5 stp.
Høyskolelektor Ranvir S. Rai
36 timer
Kunnskap
Emnet gir kunnskap om ulike aspekter knyttet til det å skape,
etablere og organisere små entreprenørielle virksomheter og
erfaring i å faktisk etablere egen virksomhet.
Ferdigheter
Studentene skal etter endt emne kunne skape, etablere og
organisere en ny virksomhet.
Generell kompetanse
Gjennom emnet skal studentene utvikle kunnskaper og
ferdigheter knyttet til realisering av en forretningsidé, herunder
etablering av ny virksomhet og utvikling av forretningsplan.

7. Innhold

Emnet vil knyttes tett opp mot ideene og kunnskapene fra emnet
Introduksjon til entreprenørskap.
Studentene vil jobbe i team og etablere en studentbedrift knyttet
til en fysisk eller virtuell vare eller en tjeneste, og bruke lean
start-up metodikk for utviklingen av et produkt/tjenesteprototype
eller et ”proof of concept”.
Emnet fokuserer på en praktisk analytisk forståelse for hvordan
man skaper en ny virksomhet.
Etter fullført emne skal studentene:
 ha kunnskap om etablering, drift og ledelse av ny
virksomhet
 ha grunnleggende kunnskap om behovskartlegging og
idéutvikling
 ha kunnskap om vurderinger av kunder og marked
 ha grunnleggende kunnskap om prosjektledelse og
prosjektstyring ift virksomhetsetablering
 ha grunnleggende kunnskap om budsjettering, lønnsomhet
og finansiering
 ha kunnskap om forretningsplanutforming og presentasjon
av denne
 ha kunnskap om kritiske suksessfaktorer og
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8. Gjennomføring

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i
klassen, samt dedikerte arbeidsøkter med veiledning. Case,
artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal
også presentere ulike former for oppgaver i klassen – både
gruppevis og individuelt. Emnet vil kreve en stor grad av
gruppearbeid og egeninnsats.
Det å opprette studentbedrift inngår som del av
hjemmeeksamen/forretningsplan.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert
av gjesteforelesere.

10. Vurdering1

Muntlig gruppeeksamen med 2-3 studenter, som teller 30 % av
helhetlig vurdering. Studentene fremfører en muntlig
presentasjon på 15 minutter. Alle hjelpemidler tillatt.
Hjemmeeksamen/forretningsplan over 2-12 uker, som løses i
gruppe på 2-3 studenter. Den teller 70 % av helhetlig vurdering.
Alle hjelpemidler tillatt.
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