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EMNEBESKRIVELSE
ENT1100 Entreprenørskap
Studieløpsemne
1. Grad
2. Studieår/semester
3.
4.
5.
6.

Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling.
1. studieår/1.semester (kullene 2010-13 og 2011-14)
1. studieår/2.semester (kull 2012-15/vår13)
7,5 stp
Førstelektor Patrick Verde
36 timer
Kunnskap
Studenten skal etter endt emne ha fått en introduksjon til
prosessen fra ide til oppstart av ny virksomhet inkludert
idéutvikling, markedsforståelse, strategisk tenkning, organisering
og finansiering.
Ferdigheter
Studenten skal etter endt emne ha lært seg stegene og kriteriene
ved utarbeidelse av en forretningsplan. Studenten skal tilegne seg
teknikker for selvledelse og evne til å agere som entreprenør,
samt det å kunne se muligheter, lede seg selv og andre.
Generell kompetanse
Studenten skal etter endt emne være bevisstgjort mht. de krav
som stilles til rollen som entreprenør.

7. Innhold

Introduksjon til:
o Psykologiske verktøy rettet mot utvikling av seg selv til
entreprenør og forandringsagent
o Forretningsutvikling
o Idéutvikling, markedsforståelse, strategisk posisjonering,
markedsutvikling og organisering.
o Finansiering

8. Gjennomføring

Emnet gjennomføres som modulbaserte workshops av varierende
lengde. Temaer vil bli belyst i forelesninger, veiledning og
gruppebasert jobbing. Studentene må regne med betydelig
egeninnsats bl.a. i form av research og utarbeidelse av
forretningsplan. Studentene skal også presentere ulike former for
oppgaver i klassen – individuelt og i grupper.

9. Samfunns-/næringslivskontakt

Næringslivskontakt etableres på to måter i dette emnet:
Studentene skal intervjue serie-entreprenører med henblikk på
deres erfaringer. Studentene skal videre få tilbakemelding på sine

ENT1100 Entreprenørskap

Side 1 av 2

Vedtatt i UUV-sak 143/10
Gjelder fra studieåret 2010-11
Sist endret i UUV-sak 164/12
forretningsideer av eksperter (investorer).
10. Vurdering

Innlevering av gruppebasert skriftlig forretningsplan teller 40 %
av karakteren i emnet.
Etterfølgende individuell muntlig eksaminering teller 60 % av
karakteren i emnet.
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Med forbehold om prisendringer.
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