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Kort om tiltaket
NTNUs Entreprenørskole ble grunnlagt i 2003 og er et toårig masterprogram innen entreprenørskap.
Målet til NTNUs Entreprenørskole er a� utdanne verdens beste forretningsutviklere. Dette gjøres
gjennom en forskningsbasert, tverrfaglig og praktisk fagplan som gir studentene et akademisk grunnlag
innen emner som strategi, økonomi og forretningsutvikling, samtidig som studentene starter sine
egne teknologi- og kunnskapsbedrifter. Tiltaket har vært i kontinuerlig utvikling og framstår som unikt i
nasjonal sammenheng, hvor studentene gjennom teori og praksis utvikler ferdigheter som er svært sterk
etterspurt i et samfunn preget av stadig raskere endringstakt. Tiltaket karakteriseres av fremragende og
nyskapende læringsmetoder som ikke bare utfordrer tradisjonelle læringsmetoder, men som også har
potensiale til å komplementere og videreutvikle undervisningen i andre kontekster. Med basis i metodene
og dokumenterte resultater fra NTNUs Entreprenørskole ledet dette fram til tildeling av senter for
fremragende utdanning i 2016 (Engage SFU). Dette utgjør et sterkt fundament for å utvikle fremragende
utdanning hvor fokuset er på entreprenørielle metoder som kan kan anvendes i alle fag og disipliner.
Vi ønsker med dette som bakgrunn å nominere NTNUs Entreprenørskole til utdanningskvalitetsprisen i
2018.

Hvordan oppfyller tiltaket kriteriene for Utdanningskvalitetsprisen?
NTNUs entreprenørskole – fremragende og nyskapende læringsmetoder
Entreprenører beskrives ofte i henhold til deres evne til å tilpasse seg endrede og usikre omgivelser,
identifisere muligheter, handle på muligheter og deres evne til å mobilisere omgivelsene for å tilby
nye og forbedrede løsninger (McGrath and McMillan, 2000). Entreprenører anses som agenter for en
innovativ utvikling og en bærekraftig fremtid (Cohen and Winn, 2007. Aksjonsbasert læring (Rasmussen
og Sørheim, 2006) anses som lovende retninger for å utvikle entreprenørielle kompetanser (Nabi et al.,
2017). Dette er utgangspunktet for NTNUs Entreprenørskole. Tiltaket karakteriseres av fremragende
og nyskapende læringsmetoder som ikke bare utfordrer tradisjonelle læringsmetoder, men som også
har potensiale til å komplementere og videreutvikle undervisningen i ulike fagdisipliner (jfr. tildelingen av
Engage SFU)



UKPHU-2018/10012 Page 2 (6) Innsendt - 14-sep-2018

Studieløpet
Hvert kull består av ca. 40 studenter. Første semester ved NTNUs Entreprenørskole handler om å
identifisere og utforske forretningsideer som løser samfunnets utfordringer. Første semenster gjøres det
mulighetsstudier av ca. 100 ideer, på slutten av semesteret danner studentene team som jobber videre
med det utvalget av forretningsideer som har størst interesse blant studentene. I andre semester blir
disse teamene til oppstartsbedrifter, hvor studentene har relevante fag knyttet til de ulike stadiene ved
det å starte en bedrift. Et sentralt element ved NTNUs Entreprenørskole er dermed at studentene blir
oppmuntret til å utvikle og starte en bedrift allerede fra første dag i studieløpet.

Tredje og fjerde semester brukes til oppfølging av oppstartsbedriftene, samt at studentene skriver
en fullverdig akademisk masteroppgave. På dette stadiet får studentene erfare oppturer og nedturer
gjennom utvikling av egen bedrift, de får kunnskap om viktigheten av godt lederskap samtidig som
de må finne sin egen leder-stil. De får praktisert ulike metoder for å navigere seg gjennom ukjente
farvann. De lærer at delegering ikke er et valg, og at forretningsmuligheter er av lite verdi uten et sterkt
og handlekraftig team. Refleksjon innarbeides som et viktig element i studiet, slik at studentene får tid til
å tenke over og absorbere læringen fra praksis.

Aksjonsbasert læring ved NTNU Entreprenørskole
Et sentralt og unikt element ved NTNUs Entreprenørskapsskole er studiets integrering av å lære
gjennom forskningsbasert undervisning, og gjennom å starte egne teknologi- og kunnskapsbedrifter.
Dette innebærer at studentene lærer gjennom egne erfaringer som entreprenører, fremfor å kun lære
om det å være entreprenører. Studiet bygger dermed i stor grad på prinsipper innen aksjonsbasert
læring (Rasmussen og Sørheim, 2006). Studentene skal gå utover det å forstå, vite og prate til å kunne
benytte og handle, og håndtering av reelle problemer og hendelser blir dermed et sentralt element i
utdanningen. Studentene må ut i det virkelige næringslivet som reelle entreprenører, samtidig som de
går gjennom en forskningsbasert fagplan som gir studentene et akademisk grunnlag innen emner som
strategi, økonomi og forretningsutvikling. Entreprenørskolen er dermed et studie med stort læringstrykk,
hvor studentene ofte er utenfor sin egne komfortsone. Denne formen for læring gjennom egen erfaring
er antatt å resultere i en dypere og mer langvarig kunnskapservervelse, samtidig som den antas å
påvirke holdninger, identitet, intensjoner og entreprenørielle handlinger (Nabi et al., 2017). Studentene
fokuserer på å utvikle kompetanse i å løse problemer i reelle entreprenørielle situasjoner, noe som
igjen styrker studentenes dedikasjon og egeninteresse av å lære og lykkes. Den solide teoretiske
fagpakken, sammen med et engasjert fagmiljø, eget student areal, dedikerte og erfarne mentorer,
samt tett oppfølging fra NTNUs Entreprenørskoles samarbeidspartnere, deriblant Engage (senter
for fremragende utdanning), den Europeiske Organisasjonen for Kjernefysisk Forskning (CERN),
de fremste nordiske teknologiuniversitetene (Nordic Five Tech), TU Berlin og Boston University gir
studentene unike muligheter til å lære av et omfattende nettverk, samt verdifull praksis og unik erfaring
med forretningsutvikling.

Læring gjennom tverrfaglighet
Tverrfaglighet kan bidra til å utvikle studentenes kognitive og kritiske evne, økt forståelse av styrkene og
svakhetene ved ulike disipliner, økt evne til å se sammenhenger mellom tilsynelatende ulike kontekster,
toleranse og forståelse for ulikheter, ydmykhet for andre og økt forståelse og oppmerksomhet for etiske
problemstillinger (e.g. Ivanitskaya et al., 2002). Tverrfaglighet er av den grunn et sentralt element i
NTNUs Entreprenørskole. Opptak til Entreprenørskolen kan skje med bakgrunn i ingeniørfag, realfag,
humaniora og samfunnsvitenskapelige fag. Studenter blir tatt opp til studiet etter en helhetsvurdering
av søkerens tidligere erfaringer, holdninger, engasjement og akademiske resultater. Dette betyr reell
tverrfaglighet i reelle case. De vil erfare hvordan det er å jobbe frem prosjekter på tvers av ulik faglig
bakgrunn, erfare hvordan de kan utnytte kompetansen i tverrfaglige grupper, utvide perspektiv på egen
fagkompetanse og få en større forståelse av forutsetningene for et godt tverrfaglig samarbeid. Dette
er kompetanser som er etterspurt i næringslivet, og som er forutsetninger for å lykkes med komplekse
oppgaver. Fokuset flyttes fra spesialiserte felt til forretningsprosjektet og på hvordan man som gruppe
kan anvende sine ulike kompetanser i henhold til dette. Dette oppmuntrer til refleksjon over egen og
andres kunnskap.

Læring gjennom en unik delingskultur
Praksisfellesskap – grupper av personer som deler en felles interesse for noe de gjør og lærer hvordan
de kan gjøre dette bedre ved å interagere jevnlig, er antatt å føre til økt kunnskap, økt ytelse, økt
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problemløsningsevne, opparbeiding av kompetanse på beste praksis, utvikling av ferdigheter (Wenger
2000). NTNUs Entreprenørskole karakteriseres av en unik og åpen kultur for kunnskapsdeling som
følge av møtet mellom engasjerte studenter, undervisere, næringsliv, mentorer, alumni, linjeforeninger
og øvrige som møtes jevnlig på flere delingsarenaer. Den spesielle arbeidsmetoden som oppstår
ved praksisfelleskapet er blitt bygd opp over mange år, blant annet gjennom en engasjert fagstab
som er tett på studentene, integrasjon av årskullene gjennom egen inkubator og fadderordninger,
mentorer som aktivt bidrar i undervisning og direkte rådgivning til oppstartsbedriftene, tette bånd til
næringsliv og mellom studentens linjeforening og fagstab og gjennom tett integrasjon mellom tidligere
og nåværende studenter både i undervisning og som nettverk. NTNUs Entreprenørskole jobber med
andre ord aktivt med studentene på ulike nivåer og med flere aktører på en måte som resulterer i at
studentene medvirker i både utformingen av utdanningen og til å opparbeide ny kunnskap. Kulturen
spres på en god og effektiv måte gjennom praksisfelleskapene slik at kunnskapsdeling og samarbeid
når sitt ytterste potensiale. Praksisfellesskapet gjør at studentene vet hvem de skal kontakte, raskere får
løst problemer, lærer og motiveres fra erfarne, utveksler erfaringer og bygger opp ny kunnskap, opplever
økt støtte, selvtillit, selvfølelse og engasjement. Dette kan beskrives som et læringsfellesskap med en
unik og direkte kobling til praksis, hvor teori om entreprenørskap - om det som fungerer og ikke i praksis
- stadig vokser fram. NTNUs Entreprenørskole er således en unik læringsarena, hvor forskningsfront
møter praksisfeltets oppdaterte utfordringer på en autentisk og levende måte.

For å utdanne verdens beste forretningsutviklere kreves utdanningskvalitet. Ved NTNUs
Entreprenørskole utvikler man derfor ikke bare studiet ved å følge eksisterende reglement for
studieutvikling ved NTNU, men ved egne interne evalueringer og tett samarbeid og dialog med
nåværende og tidligere studenter, linjeforening, næringsliv og internasjonale og verdensledende aktører
innen forskning og utdanningspraksis.

NTNUs Entreprenørskole gir studentene stort læringsutbytte
Studentene ved NTNUs Entreprenørskole vurderer læringsutbyttet fra undervisnings- og
arbeidsmetodene som svært godt. NOKUTs studiebarometer har over flere år vist at NTNUs
Entreprenørskole ligger langt over gjennomsnittet i tilfredshet, og studentene vurderer spesielt
læringsutbytte, yrkes-relevans og læringsmiljø som særdeles godt. I følge interne evalueringer oppgir 89
prosent av studentene at de er tilfreds med fagpakken, 81 prosent sier at fagpakken er relevant for deres
oppstartsbedrift og 86 prosent oppgir at fagpakken er relevant for å få en attraktiv jobb.

Følgende tiltak for å evaluere NTNUs Entreprenørskole kan fremheves:
• Et programstyre møtes årlig for å ivareta intensjonen og målsettingen til studiet. I motsetning til hva
som er kravet fra NTNU, har NTNUs Entreprenørskole et utvidet programstyre som speiler både de
akademiske og praktiske utfordringene i studiet. I programstyret sitter representanter fra studiets
studenter, alumni, vitenskapelige ansatte i fagstaben, administrativt ansatte, eksterne vitenskapelige
fagpersoner, samt eksterne med bakgrunn i forretningsutvikling og investering.
• Interne evalueringer. Det gjennomføres jevnlig interne evalueringer for å sikre en kontinuerlig vurdering
av studiet som helhet. Evalueringene fokuserer på studentenes og næringslivets tilbakemeldinger,
samt sammenligninger (peer review) med tilsvarende studier i Nordic Five Tech-samarbeidet.
Internevalueringene har bidratt til å systematisere studieledelsens kunnskap om hva som fungerer, og
hva som bør forbedres for å sikre en god utdanning.
• Tett dialog med og oppfølging av studentene. NTNUs Entreprenørskole har små klasser (30-40
studenter i hver klasse). Med en fast fagstab som følger studentene gjennom hele studieforløpet
senkes barrieren for direkte tilbakemelding fra studentene. Dette muliggjør at fagstaben kan tilpasse
undervisning og veiledning individuelt, som igjen øker utdanningskvaliteten til den enkelte student. Man
setter blant annet av tid til å diskutere rolleforståelse mellom eldste og yngste kull, forventningsavklaring
osv.
• Den første uken av hvert semester (august og januar) besvarer studentene et spørreskjema hvor de gir
tilbakemelding på faglig opplegg og innhold. Fagstaben lærer da fra studentenes tilbakemeldinger og vi
bygger videre på disse fra år til år slik at utdanningskvaliteten heves. 
• Involvering av mentorer gir direkte kobling til praksis – gir unik innsikt i skjæringsfeltet mellom teori og
prakisk.
• ES-Championship. Et årlig arrangement som samler noen av de fremste investorene i Norge for å gi
tilbakemeldinger til oppstartsbedriftene, dette bidrar til kunnskapsdeling og læring fra næringslivet.
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• NTNUs Entreprenørskoles Alumniforening (ESAF). En dedikert og aktiv forening med stort
engasjement. Hver student får sin personlige fadder fra ESAF for råd og veiledning, og årlig arrangeres
ESAF-helgen med workshops for rådgivning av oppstartsbedriftene. ESAF-helgen er også en sosial
event som bidrar til å senke barrieren for videre kontakt. ESAf er med andre ord en unik bidragsyter som
gjør at en utvikler innsikt gjennom egne erfaringer med NTNUs Entreprenørskole og de senere behov i
yrkeslivet.
• Erfarne elever deler sin kunnskap og bidrar til utvikling av kunnskap. 5.klasse. benyttes aktivt i
oppfølgingen av 4.klasse. Hver 4.klassestudent får en fadder fra 5.klasse. I tillegg sitter begge trinn
samlet i felles inkubator.
• Entreprenørskoles inkubator. En sterk kultur for å hjelpe hverandre på tvers av kull og team slik at en
får stadig større innsikt og læring.
• Oppfølging av studentprestasjoner. Studieledelsen fører en kontinuerlig oversikt over studentenes
faglige prestasjoner og oppstartsbedrifter. Underveis benyttes også andre grunnlag for å forklare
eventuelle positive eller negative trender i studentprestasjonene.
• Benchmarking og internasjonale samarbeid. For a� opprettholde høy faglig standard og internasjonal
relevans er NTNUs Entreprenørskole opptatt av a� samarbeide med de fremste innen teknologi og
entreprenørskap. Kunnskap og erfaringer har blitt utvekslet med søsterstudier og andre relevante
institusjoner som: Nordic five Tech, Babson College, Boston University og CERN.

Tiltak for å bedre utdanningskvaliteten:
Som følge av evalueringer og tilbakemeldinger fra studenter, fagstab, mentorer, næringsliv, linjeforening,
alumni og forskning har NTNUs Entreprenørskole stadig utviklet seg for å øke utdanningskvaliteten, men
og for å sørge for at et stadig bredere lag av studenter kan dra nytte av og videreutvikle kunnskapen
fra NTNUs Entreprenørskole. Resultatet av dette utviklingsarbeidet førte til tildeling av senter for
fremragende utdanning i 2016 og opprettelsen av Engage – Centre for Engaged Education through
Entrepreneurship.

Følgende tiltak for å forbedre utdanningskvaliteten kan fremheves
• 2003 - NTNUs Entreprenørskole opprettes som studieprogram. Dette var unikt både i norsk og
internasjonal sammenheng. Entreprenørskapsstudier hvor man starter reelle bedrifter var og er
fremdeles svært uvanlig.
• 2003 - Alternativ opptaksordning. I motsetning til tradisjonelle karakteropptak, innførte NTNUs
entreprenørskole søknads- og intervjubasert opptak. Inntaket er nå basert på en helhetsvurdering hvor
tidligere erfaring, holdninger og et brennende engasjement sammen med akademiske resultater utgjør
vurderingsgrunnlaget for opptak.
• 2004 - Samarbeid med Boston University – et av de fremste utdannings- og forskningsinstitusjonene
innen entreprenørskap. Samarbeidet går fra å være et kurstilbud i en amerikansk kontekst til primært å
være et tilbud med aksjonsbasert læring med oppfølging fra mentorer ved Boston University gjennom
et tre måneders sommersemester mellom fjerde og femte klasse. Turen er svært populært blant
studentene, og 80-90 prosent deltar hvert år.
• 2005 – Inkubator. Studentbedriftene får egne lokaler. Et felles lokale har vært med på å bygge
den unike kulturen på NTNUs Entreprenørskole, med lav terskel for å dele og utvikle ny kunnskap,
samarbeide, hjelpe hverandre og feire hverandres suksess.
• 2008 - Mulighetsanalyser ved CERN i Geneve. Samarbeidet er motivert ut fra et ønske om å
samarbeide med et verdensledende teknologimiljø. Samarbeidet ble gradvis utviklet og studenter fra
NTNUs Entreprenørskole har kontinuerlig vært tilknyttet teknologimiljøet på CERN i perioder på 12 til 18
måneder. Fra 2012 ble det gjennomført et pilotprosjekt med sikte på å kommersialisere CERN teknologi
ved NTNU. Basert på erfaringene fra pilotperioden ble dette i 2014 formalisert gjennom en avtale som
gjør at NTNU har status som CERN inkubator (kun 2 universitet i verden har en slik avtale).
• 2011 - Innføring av mentorer fra næringslivet. Med utgangspunkt i økende kullstørrelser og behov for
kontinuitet i oppfølgingen av studentene etablerte man en mentorordning. Først ble 3 mentorer tilsatt i 20
prosent stillinger senere har ytterligere 2 kommet til. Ordningen har vært svært viktig for å utløse mer av
potensialet i bedriftene som startes, og overlevelsesraten til bedriftene har økt.
• 2011 og 2012 - Økt mangfold blant studentene. NTNUs Entreprenørskole var i utgangspunktet åpnet
bare for sivilingeniørstudenter. I 2011 åpnet studiet for realfagstudenter, og i 2012 for studenter fra
samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Dette har vært svært viktig for å kunne etablere reelle tverrfaglige
team, og 100 prosent av studentene mener det er en styrke at studentene har ulik faglig bakgrunn
(Internevaluering, 2012).
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• 2014 – NTNUs Entreprenørskole bidrar til opprettelsen av Spark*NTNU. Spark bidrar til at studenter
også utenfor NTNUs Entreprenørskole skal kunne motta veiledning når det gjelder forretningsideer og
oppstarter. Over 1000 studenter har vært innom Spark siden oppstart, og det har kommet inn omlag 300
forretningsideer.
• 2015 – NTNUs Entreprenørskole bidrar til opprettelsen av FRAM i tilknytning til NTNUs
Entreprenørskole lokaler. FRAM er studentenes innovasjonskollektiv. FRAM består av 13
medlemsorganisasjoner, inkludert Solan linjeforening, og har til hensikt å skape en delingsarene for å
fremme innovasjon og entreprenørskap blant alle studenter ved NTNU.
• 2017 – Engage, centre for Engaged Education through Entrepreneurship, blir opprettet med
utgangspunkt i erfaringer fra NTNUs Entreprenørskole. Dette er et senter for fremragende utdanning.
Senteret’s ambisjon er å sørge for at evnen til å identifisere nye muligheter, viljen til å handle på disse
mulighetene, samt å utnytt kunnskap til å samle nødvendige ressurser for å handle på mulighetene og
innovere for det bedre, blir fundamentale elementer i alle fagdisipliner innen høyere utdanning. Dette
innebærer et sterkt forskningsfokus på utvikling og overføringsverdi av de fremragende læringsmetoder
ved Entreprenørskolen.
Resultat

NTNUs Entreprenørskole har hatt innvirkning utover den enkeltes læring. NTNUs Entreprenørskole
har gjennom 15 år levert et tilbud av høy kvalitet, skapt studenter som ikke bare er attraktive hos
næringslivet, men som også utvikler næringslivet, og bidratt til forme universitetskonteksten og utdanning
slik at stadig flere studenter – på tvers av fagdisipliner, kan få økt kunnskap om entreprenørskap og de
mulighetene det gir.

NTNUs Entreprenørskole vise til ekstraordinære resultater når det gjelder å utvikle nye bedrifter
sammenlignet med andre tilsvarende studieprogram - både nasjonalt og internasjonalt. Nitti prosent av
forretningsutviklerne oppgir at de vil starte minst en bedrift i løpet av karrieren. Videre lykkes flertallet
av oppstartsbedriftene, og de siste årene har 50 prosent av studentene jobbet i egen bedrift etter endt
studie.

Det finnes en rekke eksempler suksesshistorier:
• Prampack. Utviklet en ny spesialbagasje for reiser med barnevogn. Bedriften ble grunnlagt i 2008, og
innen 2011 hadde de salg i mer enn 500 butikker i seks land, og distributører i 35 land. Bedriften ble
solgt til Stokke samme år, og Prampack distribueres i dag i 55 land.

• Assitech AS. Utviklet Assistep, et ganghjelpemiddel i trapp for eldre og mennesker med gangvansker.
Arbeidet ble startet i 2012, og i 2014 lyktes de stort med å skaffe finansiering via folkefinansiering og
investeringsfond. I dag har den første Assistep blitt installert og bedriften er klart for videre distribusjon.

• Dirtybit. Utvikler multiplayerspill for mobil. Bedriften ble grunnlagt i 2011, og deres første spill, Fun Run,
ble lansert i september 2013. I desember samme år nådde de førsteplass i USAs Apple App Store, og
innen Juni 2014 hadde de mer enn 40 millioner brukere, og var en av Norges mest lovende mobil-start-
up. Etter den tid har Dirtybit lansert både Fun Run 2 og Dino Dash.

• Tind Technologies. Lisensierer et digitalt biblioteksystem basert på CERN-teknologi. De ble med det
første spin-off fra NTNU til å kommersialisere teknologi utviklet for og på CERN. Tind ble etablert i 2013,
og allerede samme år fikk de sin første store internasjonale kunde i Dubai.

• Connect LNG. Bedriften t som ble startet i 2012 har utviklet en teknologi for enklere og mer
kostnadseffektiv lasting og lossing av væsker. Gjennom løsningen bedriften har utviklet kan frakt foregå
langs sjøveien til hittil ulønnsomme og utilgjengelige lokasjoner. Nylig gjennomførte bedriften sitt første
suksessfulle, fullskala prosjekt, og flere prosjekter er under planlegging.

• Wiral Technologies. Bedriften har utviklet en løsning for videokamera til filming av sport og aktiviteter
hvor droner har begrenset tilgang, som innendørs, i tett skog og rundt større folkemasser. Bedriften
startet i 2015 og gjennomførte i 2017 en vellykket folkefinansiering, og leverte første produkt i andre
halvdel av 2018.

NTNUs Entreprenørskole bidrar til å utvikle universitetskonteksten
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I 2014 bidro NTNUs Entreprenørskole til opprettelsen av Spark*NTNU. Spark* NTNU er en gratis og
studentdrevet veiledningstjeneste for studenter med en forretningsidé, eller som ønsker å være med i en
oppstartsbedrift. Veilederne i Spark består hovedsakelig av studenter fra Entreprenørskolen som deler
kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom studiet. Veilederen hjelper med alt fra forretningsutvikling,
til planlegging og strukturering av arbeid, slik at idéhaver får utnyttet egne, og NTNUs ressurser, i best
mulig grad. På den måten bidrar til Spark*NTNU til spre kunnskap om entreprenørskap og til å utvikle
og forbedre det entreprenørielle økosystemet ved universitetet. I løpet av sine tre første leveår har
organisasjonen veiledet om lag 300 forretningsideer fra NTNU-studenter. 

NTNUs Entreprenørskole bidrar til å utvikle utdanning
Senter for fremragende utdanning - Engage
I 2016 ble Engage, Centre for Engaged Education through Entrepreneurship, opprettet som følge av
erfaringene fra NTNUs Entreprenørskole. Engage er et senter for fremragende utdanning med ambisjon
om å sørge for at evnen til å identifisere nye muligheter, viljen til å handle på disse mulighetene og
kunnskapen til å samle nødvendige ressurser for å handle på mulighetene og innovere for det bedre,
blir fundamentale elementer i alle fagdisipliner innen høyere utdanning. Målet er at framtidens studenter,
uavhengig av fagdisiplin, skal ha entreprenørielle ferdigheter slik at de kan opptre som endringsagenter
og innovere for det bedre.
Senteret er et konsortium bestående av NTNUs Entreprenørskole, Nord Universitet – Handelshøgskolen,
NTNU Eksperter i Team, TrollLabs og Spark*NTNU. Nord Universitet – handelshøgskolen har et solid
forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap,
innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk.
NTNU Eksperter i Team er et obligatorisk mastergradskurs for alle studenter ved NTNU som utvikler
studentenes evne til å arbeide i tverrfaglige team. TrollLabs er et forsknings- og prototyping laboratorium
ved NTNU med fokus på å forstå utviklingen av radikale nye ideer i tidlig fase av produktutviklingen.
Spark*NTNU er en veiledningstjeneste for alle studenter ved NTNU, hvor veilederne hovedsakelig er
studenter ved NTNUs Entreprenørskole.

Samlet bidrar disse partnerne med kunnskap og erfaringer angående eksperimentell og aksjonsbasert
læring, samt tilgang til studenter i ulike fagdisipliner ved ulike universitet. Dette utgjør et sterkt
fundament for å utvikle, ikke bare et entreprenørskapsprogram i verdensklasse, men fremragende
entreprenørskapsutdanning for studenter i alle fagdisipliner. Gjennom bred studentinvolvering, et sterkt
forskningsmiljø, inkludert 10 doktorgradsstudenter, og et enestående partnerskap vil Engage utvikle og
spre kunnskap om entreprenørielle læringsmetoder.

Vedlegg
Vedlegg
* Rektors innstilling.pdf
* Nominasjon til utdanningskvalitetsprisen_18.pdf

Forhåndsvisning

Bekreft og send inn
Jeg bekrefter at oversendelsesbrev signert av instituasjonens øverste leder er lastet opp

https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41660
https://espresso.siu.no/espressoadm/filedump?file=41661

