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Master i innovasjon og entreprenørskap, 

og master i innovasjon og ledelse 

 

Norge og Vestlandet trenger kunnskapsrike og innovative medarbeidere 

og ledere. Master i innovasjon og ledelse og master i innovasjon og 

entreprenørskap gir studentene en teoretisk og praktisk kunnskap i 

organisering, ledelse, innovasjon og entreprenørskap.  

 

 

Samlet oppstartsseminar på Lygra for MIL- og IET-studenter 

 

Målt mot tilbakemeldinger fra samfunns-, arbeids- og næringsliv, fra studentene 

i Studiebarometeret, og i søkertall, har begge mastergradene vært en suksess.   

Tekna Magasinet rangerte IET-masteren nylig på en delt førsteplass i kategorien 

«Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag» sammen med et HMS-

studie fra NTNU.  
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Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Bergen, har utviklet HVL sine to 

masterprogram innen feltet innovasjon og ledelse fra 2009: 

- Master i innovasjon og entreprenørskap 

- Master i innovasjon og ledelse 

 

Undervisning og forskning skjer i samarbeid med flere ingeniørinstitutt og med Mohnsenteret 

for innovasjon og regional utvikling, og med ingeniørinstituttene ved HVL. 

Det første masterprogrammet som ble startet opp var Master i innovasjon og entreprenørskap 

(IET – endrer navn til Master i Entreprenørskap fra og med høsten 2018). Dette er en realfaglig 

master i teknologiledelse som blir organisert i samarbeid med Senter for entreprenørskap, 

Universitetet i Oslo. Samarbeidet med UiO har pågått i snart 10 år. Sommeren 2018 har dette 

resultert i vel til sammen 74 uteksaminerte studenter.  

Etter vel fem års drift av ingeniørmasteren fikk vi godkjent en ny mastergrad av NOKUT for 

samfunnsfagstudenter med bakgrunn fra økonomi, organisasjon og ledelse. 

I fjor uteksaminerte vi det første kullet fra vår egenakkrediterte master i innovasjon og ledelse 

– samfunnsfaglig masterprogram (MIL). 20 studenter leverte sine masteroppgaver i 2017. I år 

har 24 studenter levert oppgaver innen innovasjon og ledelse. Målgruppen for denne nye 

mastergraden er kandidater med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, eller andre 

studenter med bakgrunn i økonomi, organisasjon og ledelse. 

Begge mastergradene har to faglige hovedfelt: Innovasjon/entreprenørskap og 

organisasjon/ledelse. I tillegg tilbyr vi økonomifag, markedsføring og prosjektarbeid. 

Ingeniørmasteren (IET) har valgfag innen elektro, data, maskin og marin. Samfunnsfag-

masteren (MIL) tilbyr valgfag innen grønn energi, digitale forretningsmodeller og 

produksjonsledelse.  

Illustrasjonen nedenfor viser søkertall for både IET- og MIL-masteren fra start til i dag. 

Søkertallene viser at interessen for begge mastergradene er stor. MIL-masteren har nesten 10 

søkere pr. studieplass. Vi har og skissert hvor mange aktive studenter vi har pr. i dag og hvor 

mange uteksaminerte studenter vi har hatt på begge masterne. Illustrasjonen viser og hvem som 

har hatt ledelsen for de ulike masterne de siste årene.  

Illustrasjon 1: Oversikt over søkere og ferdige kandidater i IET- og MIL-masteren. 
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Studentenes oppnådde kompetanse 

Masterprogrammene gir studentene en solid plattform innen innovasjon, entreprenørskap, 

organisering og ledelse. Studiet er bygget opp for å gjøre studentene klar for næringslivet, med 

en solid teoretisk bakgrunn hvor de samtidig blir eksponert for næringslivet gjennom praksis 

og bedriftsbesøk. Våre masterstudenter får dermed et utmerket utgangspunkt for en karriere 

innenfor teknologiledelse eller prosjektledelse for teknologibedrifter og andre 

virksomheter i privat og offentlig sektor. De får et godt grunnlag for å arbeide med ny 

teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser. Vi ser på våre studenter som 

endringsaktører med breddekunnskap som er svært relevant i den nye digitale 

virkeligheten og samfunnet vårt som er i stadig endring. Etter endt utdanning kan 

studentene få spennende arbeidsoppgaver i ulike typer etablerte virksomheter, som 

konsulent for andre, eller de kan velge å starte opp sin egen virksomhet.  

 

Uteksaminerte studenter i MIL- og IET-masteren vår 2018 

Praksis og bedriftsbesøk 

Masterstudiene gir studentene omfattende praksiserfaring i nye og etablerte virksomheter. 

Dette blir kombinert med undervisning i teknologi, entreprenørskap, innovasjon, finans, 

markedsføring, ledelse, organisering og samfunnsansvar. Et viktig element i utdanningen er 

internasjonalisering, og en stor andel av våre studenter har internship ulike steder i verden.  

I 2. semester oppholder mange av studentene seg 10 uker i Houston i USA, som en del av 

Gründerskolen. Studentene med samfunnsfaglig bakgrunn får også tilbud om et halvt år ved 

Universitetet i Berkeley, California. Utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri 

bedrift i San Fransisco-området 2-3 dager i uken gjennom semesteret. Vår 2019 starter vi også 

opp et program for internship i Cape Town med vekt på sosial entreprenørskap. Programmet 

går i regi av University of Cape Town. Studieprogrammet for de to mastergradene er vedlagt i 

appendiks. I tillegg har vi et tilsvarende program med praksis og undervisning for studenter 

som velger å bli igjen i Bergen.  

I 3.semester har våre studenter et kurs i student-entreprenørskap som er basert på seminarer og 

praktiske oppgaver. Basert på tilegnede kunnskaper og ferdigheter fra tidligere kurs får 

studentene mulighet til å enten utvikle sin egen ide, jobbe med kunnskapsbaserte ideer fra 
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regional forskning og næringsmiljø eller jobbe med en innovasjonsidé eller innovasjonsprosess 

i et etablert selskap. HVL samarbeider nært med BTO, industriklynger (GCE, NCE, ARENA), 

inkubatorer, Connect Vest og andre regionale aktører om valg av ideer. Studentene blir delt opp 

i tverrfaglige team og blir støttet av en mentorgruppe bestående av erfarne entreprenører, 

forretningsutviklere og industrieksperter, samt interne HVL-mentorer.  

 

Vi har en omfattende kobling mellom bedriftsbesøk og arbeidskrav for våre masterstudenter. 

Vi gjennomfører også industrisafari som inneholder ulike bedriftsbesøk hos relevante bedrifter. 

Bedriftsbesøkene er koblet opp til arbeidskrav i undervisningen, slik at våre studenter kan 

knytte eksempler fra næringslivet inn i sine semesteroppgaver. 

Illustrasjonene ovenfor viser eksempler på bedriftsbesøk som vi har gjennomført hos 

Maritime Clean Tech på Stord (t.v) og Mjøs Metall på Osterøy  

 

Seminarbasert undervisning 

Mastergradene er basert på faglig tilrettelegging og undervisningsinnovasjon. Vi gjennomfører 

inkluderende og tette oppstartseminarer. Oppstart av studieåret for både MIL- og IET-studenter 

gjennomføres som en full dag på Lyngheisenteret på Lygra. Her tilrettelegger vi for at 

studentene skal bli kjent med sine medstudenter og faglærere, samt få informasjon om hvordan 

semesteret er lagt opp med fag, undervisningsplaner og arbeidskrav.  

 

Studentene kommer til oppstartseminaret på Lygra. 
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For å forberede studentene på masteroppgaveskriving, inviteres de med på seminar for å starte 

prosessen med masteroppgaven. Her legger vi opp til både faglig gruppearbeid, presentasjoner 

og sosialt samvær. Tidligere seminarer har vært gjennomført med stor suksess.  

 

Fjellseminar med forberedelser til masteroppgaveskriving 

 

Arbeidet med masteroppgavene inneholder omfattende veiledning fra faglærere ved institutt for 

økonomi og administrasjon og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.  

 

Forskningsbasert undervisning 

 

Undervisning og forskning skjer i samarbeid mellom Institutt for økonomi og administrasjon 

og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.  

 

Det nyfusjonerte Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL målt etter ansatte og 

studenter tilsvarer ved 1/3 av. Instituttet har vel 85 fagansatte og mer enn 1000 studenter. Våre 

fagansatte deltar i et bredt felt av forskings- og utviklingsarbeid innen fagområdet, både 

nasjonalt og internasjonalt.  

 

Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet forsker på, 

underviser om og tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap. Gjennom forskning av høy 

internasjonal kvalitet og tette samarbeidsrelasjoner til regionalt nærings- og samfunnsliv, bidrar 

Mohnsenteret til en ansvarlig utvikling av innovasjonssystemet på Vestlandet. 

 

Underveis i utdanningsløpet får studentene kjennskap til faglærernes mangfoldige forsknings- 

og utviklingsarbeid, slik at de har en bred og oppdatert kunnskap om relevante teorier og 

metoder. Denne kunnskapen vil de kunne benytte på praktiske problemstillinger som de møter 

i samfunns-, arbeids- og næringsliv.  
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Studenttilværelsen/samhandlingsrom 

Seminarer, industribesøk og sosialt samvær på turer bidrar til at studentene blir godt kjent, 

samarbeider tett og kan hjelpe og lære av hverandre. Vi legger til rette for gode arbeidsforhold 

og samarbeid på tvers av MIL og IET gjennom arbeidskrav og gruppearbeid. Det bidrar til at 

studentene utvikler en evne til tverrfaglig samarbeid som gjør dem ekstra rustet til å møte 

virkeligheten i næringslivet hvor tverrfaglige team ofte blir benyttet. 

Vi har et nyutiklet samhandlingsrom for samarbeidsprosjekter mellom studentene på MIL- og 

IET-masteren. Det er lagt opp til samarbeid i forbindelse med ulike arbeidskrav, 

eksamenslesing og jobbing med masteroppgave. Når vi skal bytte lokaler i 2020, blir 

samhandlingslaben en mal for utvikling av tilsvarende rom i nybygget K2.  

Samlet sett legger vi vekt på tydelig verdsetting av våre studenter, gjennom seminarer, 

industrisafari og faglig oppfølging.  

Undervisningen blir gitt i en god kombinasjon av teoretisk skolering og praksiserfaringer fra 

virksomheter. Vi jobber kontinuerlig med læringsformene blant annet ved å gi en god balanse 

mellom forelesninger, gruppearbeid, egen presentasjon, skriftlige arbeider og personlig 

veiledning. Vi har basert semesteret på bolkundervisning, som gir studentene en mulighet til å 

fokusere og fordype seg i et fag om gagen.  

I tillegg har studentene en unik sjanse til å komme tett på faglærere og veiledere som er svært 

tilgjengelig og behjelpelig. Ved å ha kapasitet til å lytte til studentene og kunne gi praksisplasser 

som bidrar til å lære studentene om arbeidslivets komplekse hverdag, får de en unik mulighet 

til å prøve ut teoretiske modeller i praksis. 

 

Studentene presenterer sine praksisplasser i San Fransisco i forbindelse med utveksling til 

UC Berkeley  
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Eksamensform og masteroppgave 

Med stor suksess har mastergraden fått særskilt tilrettelagt eksamen med offentlig fremføring 

av masteroppgavenes hovedfunn. Her samles MIL- og IET-studentene og presenterer sine 

hovedfunn for sensorer, medstudenter og andre interesserte. Illustrasjonen nedenfor viser den 

brede forskningsinteressen for 2018-kullet.  

 

 

 
Illustrasjon: Åpen presentasjon av MIL- og IET-studentene sine masteroppgaver 2018 

 

Hvert år produserer instituttet også en egen årbok med presentasjon av masteroppgavene for et 

bredere publikum. http://digital.findexaforlag.no/i/995516-høgskulen-på-vestlandet-årbok-

2018.  

 

Resultater 

Vi ønsker å satse videre på utvikling av studieprogrammene i årene fremover. Vi mener 

masterprogrammene kan være en god modell på tvers av andre fagområder og institusjoner. 

Vår krysning av seminarbasert undervisning, omfattende praksis nasjonalt og internasjonalt i 

nye og etablerte virksomheter, bedriftsbesøk og tverrfaglig samhandling mellom ulike 

fagområder gir en unik kompetanse som er ettertraktet i næringslivet.  

http://digital.findexaforlag.no/i/995516-høgskulen-på-vestlandet-årbok-2018
http://digital.findexaforlag.no/i/995516-høgskulen-på-vestlandet-årbok-2018
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Appendix 

 

Studieprogram MIL 

 

 

Studieprogram IET 

 


