Innovasjon og entreprenørskap
Førsteamanuensis Nils Per Hovland (kursansvarlig)
Rådgiver Runar Gundersen
Høgskolelektor Anette Myhre Momrak

KURSPLAN:

6062 Studentbedrift

Semester:

H12 (fortsetter V13)

Studiepoeng:

30 (totalt)

Undervisningsform: Gruppearbeid m/veiledning, forelesninger og samlinger med drøftinger,
koordinering og presentasjoner,
Hovedlitteratur:

Ungt Entreprenørskap:

Startpakke og SB-løypa fra UE,
(www.ue.no)

McKinsey & Co:

Fra idé til ny virksomhet – en håndbok
for nye vekstselskaper.
Universitetsforlaget, siste utgave

Hovland, Nils Per:

Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Cappelen Akademisk forlag, 2012

Litteratur og kilder med særlig relevans for det aktuelle prosjektarbeidet
Tilleggslitteratur:

Barringer, Bruce R &
Ireland, R.Duane:

Entrepreneurship – Successfully
Launching New Ventures.
Pearson Ed./Prentice Hall, 2006

Scarborough, N.M,
Wilson, D.L &
Zimmer T.W:

Effective Small Business Management
An Entrepreneurial Approach, 9.ed.
Pearson Education, 2008

Hovland, Nils Per:

Bygg nettverk - stå på! HiT-skrift 2006

Spilling, Olav R. (red.)

NyskapingsNorge Fagbokforlaget, 2002

Johansen, Inge:

Innovasjon og nyskaping – et samspill…
Tapir, 2002

Forelesninger og
plenumsamlinger:

Mandager 10.15-14.00 i aud. 5-224 (første gang 27.august)

Prosjektarbeidet:

Arbeid på eget prosjekt er det essensielle i kurset, og det forventes stor
innsats fra gruppemedlemmene. Hver gruppe får oppnevnt veileder(e).
Det legges opp til ukentlige prosjektmøter der en skal avklare status og
planlegge aktivitetene framover. Gruppa velger sekretær som skriver
møtereferat. Veileder skal godkjenne referatet.

Studentinkubator: Rom 5-323 og rom 5-319 er reservert for innovasjonsstudenter.
Krav/eksamen:

Alle må møte på plenumssamlingene og gruppemøtene.
NB: Kun gyldig fraværsgrunn blir akseptert!
Foreløpig forretningsplan og prosessrapport/paper leveres seinest
13.12.2012 (teller 40%)
Årsmelding og sluttrapporter leveres seinest 31.05.2013.
Muntlig, individuell prøve i uke 23 (teller til sammen 60%).

Timeplan for høsten 2012:
Uke/dag:
Temasamlinger:
34/27.08.
35/30.-31.08.
36/03.09
37/10.09
38/17.09
39/24.09
40/01.10
41/08.10.
42/15.10.
43/22.10.
44/29.10.
45/05.11.
46/13.11. (tirsdag)
47/19.11.
48/26.11.
50/13.12.

Emne:
Introduksjon, orientering og status grupper og prosjekttema
Kick-off, Morgedal (se eget program)
Markedsanalyse – lære bransjen å kjenne
Teamarbeid – et case. Registrering av SB
Milepæl 1: Hva vi skal tilby til hvem (gruppene presenterer)
Forretningsplanen som prosessdokument
Connect ”pitching”/foreberedelser til Springbrett
Milepæl 2: Hovedtrekkene i vår forretningsplan (gruppene presenterer)
Økonomianalyse – et konsept
Produktutforming
Risikoanalyse - bootstrapping
Rapportskriving
Fellessamling Klosterøya: Connect springbrett
Milepæl 3: Vi overbeviser investorene (gruppene presenterer)
Oppsummering, semesteravslutning
Innleveringsfrist kl.14.00

Planen er foreløpig, vær oppmerksom på muligheter for endringer. Følg med i Fronter.

Innovasjon og entreprenørskap
Førsteamanuensis Nils Per Hovland (kursansvarlig)
Rådgiver Runar Gundersen
Høgskolelektor Anette Myhre Momrak
Amanuensis Hans Martin Rugstad

KURSPLAN:

6062 Studentbedrift

Semester:

V13 (fortsettelse fra H12)

Studiepoeng:

30 (totalt)

Undervisningsform: Gruppearbeid, veiledning og samlinger med drøftinger, koordinering og
presentasjoner.
Litteratur:

Ungt Entreprenørskap:

Startpakke og studieopplegg for studentbedrift. UE Norge, siste versjon

McKinsey & Co:

Fra idé til ny virksomhet – en håndbok
for nye vekstselskaper. Universitetsforlaget, siste utgave

Barringer, Bruce R &
Ireland, R.Duane:

Entrepreneurship – Successfully
Launching New Ventures.
Pearson Ed./Prentice Hall, 2006

Scarborough, N.M,
Wilson, D.L &
Zimmer T.W:

Effective Small Business Management
An Entrepreneurial Approach, 9.ed.
Pearson Education, 2008

Hovland, Nils Per:

Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Cappelen Akademisk forlag, 2008

Hovland, Nils Per:

Bygg nettverk - stå på! HiT-skrift 2006

Spilling, Olav R. (red.)

NyskapingsNorge Fagbokforlaget, 2002

Johansen, Inge:

Innovasjon og nyskaping – et samspill…
Tapir, 2002

Bøker, artikler og andre kilder som er særlig relevante for det spesifikke
prosjektarbeidet.

Plenumsamlinger:

Mandager fra 10.15-14.00 i 5-320 (første gang 7.januar).

Veiledning:

Etter plenumsamlingene, eller etter nærmere avtale med veilederen.

Prosjektarbeidet:

Arbeid på eget prosjekt er det essensielle i kurset, og det forventes stor
innsats fra gruppemedlemmene. Hver gruppe får oppnevnt
hovedveileder. Andre veiledere etter avtale. Det legges opp til ukentlige
prosjektmøter der en skal avklare status og planlegge aktivitetene
framover. Skriv møtereferat, som veileder skal godkjenne.

Semesterapport:

Gruppa må skrive en prosessrapport pr. semester over et tema som blir
oppgitt tidlig i semesteret. Rapporten skal innleveres samtidig med
årsrapporten og teller med i sluttkarakteren.

Studentinkubator: Rom 5-323 og rom 5-319 er reservert for innovasjonsstudenter.
Krav/eksamen:

Alle må møte på plenumssamlingene og gruppemøtene.
NB: Kun gyldig fraværsgrunn blir akseptert! Årsrapport for
studentbedriften og semesterrapport leveres seinest 31.mai 2013.

Timeplan for plenumsamlinger våren 2013:
Uke/dag:
2/07.01.
3/14.01.
4/21.01.
5/28.01.
6/04.02.
7/11.02.
7/12.02. (tirsdag)
8/18.02.
9/25.02.
10/04.03.
11
12/18.03.
15/08.04.
16/17.04.
17/22.04.
18/29.04.
19/07.05. (tirsdag)
20-22
22/31.05.

Emne:
Orientering og status
Strategi og handlingsplanen, hva bør revideres?
Åpent tema. Orientering om vårens semesteroppgave
Åpent tema (mulig gjesteforelesning)
Forretningsplanstatus – presentasjon og konstruktiv kritikk
Forberedelse til seminaret 12/2
Fellesseminar i Porsgrunn: Tema presentasjonsteknikk
Ekskursjon: Epleblomsten AS (avreise fra vestibylen 10.15 presis)
Firmaetablering og regelverk
Regnskapsføring
Studietur: Portugal
Åpent tema (mulig gjesteforelesning)
Forretningsplanen, endelig versjon - struktur og innhold
NB: Frist påmelding til fylkesmesterskapet 8/4
Årsrapportering
Forberedelse fylkesmesterskapet
NB: Frist innlevering av forretningsplan til fylkesmesterskapet 22/4
Siste finpuss, avslutning fellessamlinger
NB: Frist innlevering av lysarkfil (ppt.) til fylkesmesterskapet 3/5
Fylkesmesterskap for SB i Telemark, Notodden
Kun gruppeveiledning
NB: Frist innlevering av årsrapport og semesterrapport

Planen er foreløpig, vær oppmerksom på muligheter for endringer. Følg med i Fronter.

Emnebeskrivelse 6062 Studentbedrift (hentet fra www.hit.no )
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter
og generell kompetanse:












Forretningsutviklings- og etableringsprosesser
Regelverk for stifting og avvikling av foretak
Regnskap og årsrapportering
Bedriftsutvikling
Nettverksbygging
Markedskontakt
Innhenting av informasjon om kunder og konkurrenter, og hvordan denne
informasjonen kan og bør brukes i arbeidet for å nå målsetningen med å og etablere en
bedrift i utfordrende markeder
Daglig drifting av foretak
Styrearbeid
Tverrfaglig prosjektvirksomhet

Innhold
Sentralt i emnet er:










Utvikling av forretningsideer
Utarbeidelse av forretningsplaner
Organisering og registrering av studentbedrift (SB)
Planlegging, oppstart, drift og avvikling av SB (årsrapport/årsregnskap)
Arbeidskrav i tråd med Ungt Entreprenørskap (UE) sine retningslinjer for SB
Intensivt gruppearbeid med støtte av veileder og mentor
Temasamlinger
Messer og konkurranser
Semesteroppgaver

Arbeids- og læringsformer
5-8 timer forelesing og veileding pr uke i begge semester. Studentene arbeider i organiserte
grupper. Hver gruppe får tildelt en hovedveileder, men må selv skaffe mentor og revisor i
henhold til UEs krav. Det legges opp til forelesning i utvalgte temaer, og obligatoriske
milepæler i form av innleveringer, presentasjoner og temasamlinger.
Temasamlingene, messer og konkurranser bidrar til at gruppene arbeider i et innovativt
tverrfaglige miljø og får inspirasjon til å yte sitt beste.

Vurderingsformer
Mappeevaluering basert på følgende: (alle obligatoriske deler i emnet må være bestått,
resultater fra muntlige prøver kan danne grunnlag for skille i karakterene innad i gruppene.)
Fremdrift i arbeidet, tilfredsstillelse av milepæler, innleveringsoppgaver, muntlig prøve.







Forretningsplan med registrerings- og avviklingsdokumenter
Deltakelse messer og konkurranser
Individuelle fremdriftsrapporter
individuelle muntlige prøver
Semesteroppgaver (høst og vår)

Det tas forbehold om mindre justeringer i planen.
Fakta om emnet


Emnekode
6062



Antall studiepoeng
30,00



Nivå / grad
Master



Emnets varighet
2 semester



Undervisningsspråk
Norsk



Forkunnskaper
Det stilles ikke krav til spesifikke emner, men det forutsettes minst toårig høyere
utdanning.

