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Introduksjon til prosjektet
NTNUVi startet som et samarbeidsprosjekt mellom studentdemokratiene ved de
fusjonerende institusjonene Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Ålesund
(HiÅ), Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) og Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). Ideen bak NTNUVi er å legge til rette
for at studenter fra alle mulige arenaer får ta del i utviklingen, utfordringene og
mulighetene ved egen utdanningsinstitusjon og studenttilværelse. I 2015 ble
initiativet videreført for minimum to år til. Årets camp samler studenter på tvers
av universitetsbyene i det nye NTNU.
Målet med studentcampen arrangert i Ålesund 9.-13. august 2017 var å samle
studenter som sammen skulle skape noe relevant for utformingen av det nye
NTNU. Sammen skulle de løse fremtidens problemer gjennom å tenke nytt om
innovasjon og entreprenørskap.
Studentene utformet selv egne problemstillinger innen for den gitte rammen
”Hvordan kan NTNU, kommunen og næringslivet bidra til at vi får bedre og
mer innovative utdanninger?”.

Vår oppfordring
I våre øyne er flere av årets ideer lett gjennomførbare. Det å legge tilrette for
mer innovativ utdanning er noe av det viktigste NTNU kan jobbe med i årene
som kommer. Det å skape engasjement for entreprenørskap kommer til å
ytterligere bekrefte NTNUs rolle som ledende på feltet i utdannings Norge.
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Innledning
Viktigheten av å være innovativ
Ord som innovasjon og entreprenørskap blir stadig mer benyttet, både i det daglige, og i
profesjonelle sammenhenger som jobbutlysninger og prosjektbeskrivelser. Det å være
innovativ handler ikke lenger bare om å være oppfinner eller gründer, og har blitt en essensiell
ferdighet i så og si alle yrker.
Å være innovativ handler om å kontinuerlig se forbedringspotensiale i prosesser, tjenester,
produkter og ytelser, samt å evne å gjennomføre forandringer som leder til oppnåelse av nevnte
forbedring. I en fremtid der teknologi utvikles stadig raskere, vil et innovativt tankesett ikke
bare være en fordel, men en nødvendighet for å kunne ta bruk av sin kompetanse i praksis.
Sådan vil utdanningsinstitusjoner ha et ansvar for å legge opp til at utviklingen av et slikt
tankesett finner sted gjennom utdanningsløpet, noe som er årsaken til at årets NTNUVi er svært
aktuell. I fremtiden vil ikke bare universiteter bedømmes kun etter hvor sterke de er i faglig
kjernekompetanse, men også etter hvorvidt deres studenter i høy eller lav grad kan sies å være
innovative.

Teamet
Vi har vært en tverrfaglig gjeng som representerer alle campus og institusjoner som fusjonerte
til dagens NTNU. Vi dekker studieretningene Biomarin innovasjon, Dataingeniør,
Maskiningeniør,

Sosialantropologi,

Pedagogikk

og

informatikk,

Entreprenørskolen,

Elektronisk Systemdesign og Innovasjon, Marin Biologi og akvakultur, Medievitenskap og
Økonomi og Administrasjon.
Vi har i tillegg til ulike fagretninger engasjement i flere organisasjoner, råd og utvalg.
Eksempler på disse er Studenttinget NTNU, Start HiST, Start NTNU, Start Norge, Samfundet,
NTNU Ocean Club, Banken, Velferdstinget, Utdanningsutvalget, og Forvaltningsutvalget for
ingeniørutdanningen.
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Gruppen har bestått av Nina Hoddø Bakås, Antonio Johansen Cubedo, Bodvar Ertesvåg, Nora
Iman Hagesæther, Jakob Louis Karlsen, Siv Elisabeth Loe, Preben Imset Matre, Henderson
Pinto, Tord Standnes, og Simen Sæther.
Vi i gruppen har valgt å jobbe med å få NTNU i samarbeid med kommunene og næringslivet
til å satse mer på innovasjon. For NTNU er det viktig at deres studenter har den kunnskapen de
trenger for å vite hvordan de kan bruke sin kunnskap til å skape noe innovativt.

Status Quo
NTNU har vært gode på å fremme innovasjon og entreprenørskap som et viktig aspekt av det
å være i akademia; spesielt i Trondheim. Her er tilbudene både brede, spisset, og mange. Flere
studentorganisasjoner er aktive innenfor innovasjon- og entreprenørskapssegmentet, og får god
drifts- og utviklingsstøtte fra universitetet.
Alle NTNU-tilknyttede campus har studentorganisasjoner som jobber med å fremme
innovasjon og entreprenørskap, eksempelvis Start NTNU (som er lokallaget i Trondheim), Start
Ålesund og Start Gjøvik. Organisasjoner som Spark NTNU og studier som Entreprenørskolen
er også veldig gode tiltak, i tillegg til akseleratoren NTNU Accel; alt dette på campus
Trondheim. Det er også flere arrangementer som omhandler innovasjon og entreprenørskap i
alle byene, men tilbudet i Trondheim er her foreløpig helt dominerende.

Utgangspunkt
Når vi startet prosjektet, delte vi opp studenter i tre målgrupper. Uvitende, nysgjerrige og aktive
studenter innen innovasjon.
Vår visjon er at om alle studenter ved NTNU oppnår en generell kunnskap om innovasjon og
entreprenørskap, så vil interessen øke. Dersom man skaper en relasjon til innovasjon tidlig i
studieløpet, vil dette være med på å videreutvikle nysgjerrigheten til studenten.
Når noen av studentene har blitt nysgjerrige, så må det også finnes et sted hvor de kan komme
for å finne ut mer. NTNU, næringslivet og kommunene har mange gode arrangement, men det
mangler en felles portal hvor disse tilbudene samles.
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Det siste er studenter som allerede er ganske interessert og ønsker å få mer kunnskap. Det er
ofte konferanser, møter og foredrag i Norge og i utlandet som kan være interessant for noen.
Problemet med dette er at økonomien ikke strekker til, og studentene må droppe arrangementet.
Det hadde da vært smart at NTNU hadde en ordning som kunne sponset hele eller deler av
kostnadene studenten må betale.
Det å gi studenter økonomisk støtte for å ta del på arrangementer vil være viktig spesielt nå som
NTNU strekker seg over studiesteder. Ved at studenter fra spesielt Gjøvik og Ålesund ikke har
samme tilbud som studentene fra Trondheim, så vil det ikke gunstig å støtte studentene som
ønsker å ta del på spesifikke arrangementer.

Foreslåtte tiltak
Emner og studier
Introduksjonsemne til innovasjon og entreprenørskap
Vi foreslår å opprette et lavterskel entreprenørskap-emne. Tanken er at emnet skal appellere til
studenter som har oppdaget innovasjon og entreprenørskap, men som ikke vet hva det
innebærer. Vi ønsker at dette emnet skal passe for alle studenter på NTNU mtp. studieretning.
Dette emnet burde kunne gjennomføres på nett, der da alt av pensum må være tilgjengelig. Det
skal ikke være noen barrierer for å få tilgang på informasjonen, slik at personer som ikke
studerer også har mulighet til å få innsikt i innovasjon og entreprenørskap. Disse personene vil
ikke ha tilgang på eksamen slik studenter ved NTNU har.
I et slikt emne kan det være aktuelt å ha et samarbeid med kommunen og næringslivet. De kan
bidra med problemstillinger og komme med relevante innspill. NTNU på sin side bidrar med
et åpent kurs for alle.

Årsstudium i innovasjonsmetoder
Vi foreslår å opprette et årsstudium i innovasjon. Et slikt årsstudium passer inn i mange
bachelorer der andre året er et breddeår. Gjennom året skal studentene få en innføring i alle
retninger innenfor innovasjon og entreprenørskap. Disse kunnskapene vil gi et solid grunnlag
til videre fordypning. Etter dette året skal studentene kunne gå fra å ha en idee til å starte en
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bedrift uten større overraskelser eller problemer. I de tilfellene det er naturlig kan eksterne
aktører som kommunen og næringslivet komme med innspill.

Årsstudium i informatikk
Informatikk er en grunnstein i så godt som alle moderne bedrifter. Har man et årsstudium i
informatikk rettet mot praktisk utvikling, vil dette øke innovasjon og entreprenørskap. Dette
eksisterer allerede ved NTNU Gjøvik, og det burde derfor være mulig å raskt utvikle et lignende
tilbud ved NTNU Trondheim, og eventuelt Ålesund.

Integrering av innovasjon i studier
Vi mener det finnes rom for å flette inn innovasjon i undervisningen, og ønsker at innovasjon
og utviklingsrettet praksis skal være inkludert som et punkt i læreplanen. I tillegg ønsker vi at
studentene får sjansen å være innovatører gjennom en praktisk oppgave relevant til studiet.
Dette kan lede videre til samarbeid på tvers av studielinjer, da vi mener at gode idéer finner
sted i krysningspunktet mellom flere disipliner. Tiltak som gründercamp er eksempler på dette,
men en større satsing i flere studieretninger vil inkludere idéer fra NTNUs mangfoldige
studieretninger.
Vi tror at forelesninger om innovasjon og utvikling tidlig i et studieløp er med på å forme
studentenes oppfatning av studiehverdagen, og inspirere til hvordan en kan anvende seg selv
med de idéene man måtte ha. Derfra er det å promotere de eksterne studentorganisasjonene
knyttet til innovasjon og entreprenørskap (Start, Spark*) en naturlig overgang.

Valgfag med fokus på innovasjon
Vi mener at alle skal ha mulighet til å ta valgfag som baserer seg på entreprenørskap og
innovasjon og som kan kombineres med studieretning. Det kan løses ved hjelp av nye fag og
omorganisering av eksisterende emner. Å melde seg på det tilbudet av valgfag som studenter
kan melde seg på er i dag en knotete prosess (gjennom StudentWeb), og disse bør synliggjøres
ytterligere. Til slutt vil vi at valgfag omhandlende innovasjon og entreprenørskap skal være
åpent for alle.
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Examen philosophicum med innovativ vinkling
Examen philosophicum (exphil) er et emne de fleste studentene må gjennom. NTNU har lagt
det opp som fire forskjellige varianter hvor ⅔-deler av emnet er likt for alle og ⅓-del er etter
studieretning. Emnet omhandler i stor grad vitenskapelige metoder, som hvordan kunnskap skal
taes inn, hvordan være kritisk til kunnskapen som blir tatt inn og hvordan anvende kunnskap
på nye måter i nye områder. Dette vil i stor grad kunne bli satt i sammenheng med innovasjon,
og dermed vil det å ha en forelesning om innovasjon, både i historisk sammenheng og for å ha
med seg til fremtidig kunnskapsanskaffelser, være nyttig og muligens motiverende i exphil.

Nye innovasjonsfag
Vi ønsker å ha Flere studieprogram med klart innovasjon-innhold. Med utgangspunkt i
biomarin innovasjon ved Campus Ålesund hvor metodikken vi etterspør som en større del av
studietilbudet ved NTNU er en sentral del, så tenker vi at dette er en modell som med fordel
kan innføres i tilknytting til andre fagområdet, f eks helse som er et av NTNU sine
satsingsområder.
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Innovasjonstart
Per dags dato så har siv.ing-studentene teknostart i første uke av studiet hvor de anvender ting
de ikke egentlig har lært innen sitt fagområde til å skape noe. Vi mener at dette konseptet kan
overføres til alle retninger, og at en da kan få litt erfaring med innovasjonsarbeid,
forhåpentligvis på en engasjerende måte.
Anledning til å ta studiepoeng på eksterne programmer med støtte fra NTNU.
Et eksempel vi har gode erfaringer med som vi tenker kan være veldig aktuelt for å få sendt
NTNU-studenter på er European Innovation Academy, hvor deltakerne tar seks studiepoeng
over tre uker (sommeren 2017 i to forskjellige løp lokalisert i henholdsvis Torino og Lisboa),
vi tenker at dette kan kombineres med noe kursopplegg ved NTNU slik at det passer inn i 7.5
poeng-strukturen som de fleste retninger ved NTNU har. Vi tror at slike muligheter vil bidra til
å gjøre NTNU så vel som innovasjon og entreprenørskap attraktivt og interessant. Vi antar at
lignende muligheter vil kunne finnes andre steder. Hvis man virkelig ønsker å sikte høyt kan
NTNU vurdere om en selv skal opprette et tilsvarende opplegg i Norge i samarbeid med
eksterne aktører, eventuelt undersøke mulighetene for å være vertskap-universitet for EIA eller
tilsvarende.
Sørge for at relevante eksterne aktører får være med å forme studieløpet, i samarbeid med
studieveiledere og faglærere. Dette gjelder næringsliv og kommune.
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Nettside - en felles oversikt
Gjennom arbeidet med prosjektet har vi sett at det allerede finnes mange gode tilbud og tjenester
for studenter som er interessert i innovasjon og entreprenørskap. Vi ønsker å samle alt dette på
en egen nettside, slik at det blir enklere å orientere seg og få en oversikt over hva som finnes.
På nettsiden finner studenten informasjon om ulike organisasjoner og tilbud, samt en kalender
som viser arrangementer og aktiviteter. Det skal være mulig å sortere arrangementer etter
studieby, om arrangementet er gratis og eventuelt andre parametere.

Figur: Dette er et eksempel på en mulig utforming av en slik nettside. Vi brukte en times tid på
å lage dette i wordpress: www.ntnuinnovation.wordpress.com
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Stipendordning
Det vil som regel være et bredere tilbud av tjenester og arrangementer i Trondheim enn i Gjøvik
og Ålesund. Mange arrangementer innen innovasjon og entreprenørskap legges også til Bergen,
Oslo eller storbyer i andre land. Det er viktig at det legges til rette for at studenter skal kunne
reise og delta på arrangementer utenfor sin egen studieby dersom de ønsker det. Normal
studentøkonomi tillater ikke mange slike reiser, spesielt ikke dersom det er høye
deltakeravgifter. For at alle skal ha muligheten til å delta på arrangementer som er interessante
og relevante for dem, bør det innføres en stipendordning. Med denne stipendordningen kan
studenter søke om å få dekket deler av reise, opphold og deltakeravgift. Her ser vi for oss en
todeling av midlene.
1.

NTNU, overordnet eller på fakultetsnivå, kjøper opp eller reserverer plasser på

arrangementer som er spennende og relevante for sine studenter. Studenter kan sende inn
søknad om å få en student-billett. Studenter som bor utenfor arrangementsbyen får dekket
reise og eventuelt opphold.
2.

Studenter søker fortløpende om støtte til å delta på arrangementer. Studenten må

begrunne hvorfor dette er relevant og viktig for deres interesse for eller arbeid med
innovasjon og entreprenørskap.
Eksempler på relevante arrangementer kan være Technoport, regional finale i Venture Cup og
ulike arrangement i regi av Start, Spark* og FRAM. Innovasjon stimuleres av impulser utenfra,
så en slik ordning vil være fruktbar både for studenter og NTNU som helhet.
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Innovasjonsdagen
Flere studenter vet ikke hvordan innovativ tankegang kan benyttes innenfor deres fagfelt. For
å gjøre en endring på dette, i tillegg til å gi alle studentene et innblikk i innovasjon,
entreprenørskap og intraprenørskap, foreslår vi en innovasjonsdag. Denne dagen bør holdes
enten en gang i året eller en gang i semesteret og bør inneholde forelesninger innenfor hvert
institutt eller hver studieretning om hvordan innovasjon kan brukes i deres fagfelt og gjerne
eksempler på hvordan det har blitt gjort tidligere. Her er det fint å hente inn næringsliv, startups,
og det offentlige for å vise studentene hvordan fagfeltet og innovativ tankegang blir brukt i
praksis. I tillegg kan caseoppgaver både internt på hvert enkelt institutt og over hele
universitetet holdes. Om caseoppgavene skal gjelde flere fagfelt bør det være krav som å ha
med fra studenter fra minst tre forskjellig studieretninger.
Innovasjonsdagen bør holdes samme dag på alle tre campus og etterhvert også oppfordre andre
studieinstitusjoner om å holde det samme. En mulighet er å bruke studieorganisasjoner som
Start og linjeforeninger til å avholde.
Begrunnelse
Gi forståelse om at alle retninger er innovative, og at man kan anvende allerede lært kunnskap
til noe nytt. Studentene skal også vite hvilke muligheter NTNU har innen entreprenørskap og
innovasjon.
Innhold
Hvordan bruke fagfeltet på andre måter enn den den “vanlige” måten. Dette kan man få frem
ved å få inn tidligere studenter innen fagfeltet som har vært gjennom prosessen å bli
entreprenører eller intraprenører.
Videreutvikling
Målet med Innovasjons-dagen er at det skal bli et nasjonalt arrangement på alle studiesteder,
hvor NTNU skal være ledende.
Kommunen kan bidra med tilrettelegging for innovative offentlige anskaffelser. Gjennom at
næringslivet dukker opp og holder foredrag om hvordan drive innovasjon i en bedrift. F.eks
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kontrollert inneklima, nye løsninger innad i en bedrift, intraprenørskap. Målet er at kommunen
blir en bedre samarbeidspartner med næringsliv og universitet.

Samordning av studenttilbud ved ulike campus
Per dags dato så er det forskjeller mellom hva som tilbys studenter som er interessert i
innovasjon og entreprenørskap på de ulike studiesteder utover det rent faglige tilbudet. I
Trondheim finnes blant annet FRAM og Spark*, som har et godt lavterskeltilbud, selv om
lokasjonen kan være litt bortgjemt, men ikke i Gjøvik og Ålesund. Vi observerer at
studentorganisasjoner som arbeider med innovasjon, har bedre vilkår i Trondheim.
Videre har vi vært på befaring hos Norsk Maritimt Kompetansesenter og vurderer dette til å
være et prakteksemplar på hvordan NTNU kan samarbeide med næringsliv, både med tanke på
å ha næringsliv rett ved siden av forskermiljøer, men også ved å få studenter inn i samme bygg,
og at de får anledning til å benytte simulatorer og få kontakt med næringslivet. Dette finnes
ikke i samme grad i Trondheim eller Gjøvik, og vi vet at det er interesse fra næringsliv for
denne type tilstedeværelse i f eks Trondheim, samtidig som det er et pågående prosjekt for
campusutvikling rundt Gløshaugen. Vi ønsker å påpeke at NMK i stor grad kun dekker et av
NTNU sine satsingsområder, og at en derfor burde ha ambisjoner om tilsvarende sentre i
tilknytning til de andre, og muligens et eget innenfor IKT da dette vil bli viktig for alle fire.
Rent konkret mener vi følgende bør gjøres:
●   At Spark* sitt tilbud gjøres tilgjengelig i Ålesund og Gjøvik, da spesielt pengesprøyte
og kompis med peiling. Vi ser for oss at finansiering kan gjøres i samarbeid mellom
NTNU og lokale aktører slik som i Trondheim.
●   At en lignende samlingsplass som FRAM opprettes på campus Ålesund og Gjøvik slik
at studentmiljøene samles og hvem som helst kan oppsøke de.
●   At FRAM med tilhørende miljøer i Trondheim får en fysisk større plass i fremtidens
campus, da særlig det arealet som er åpent for alle, og at dette lokaliseres slik at det i
størst mulig grad vil føles naturlig å dra innom.
●   At det jobbes for at eksternt næringsliv kan ha FoU-aktivitet tilknyttet campus i bygg
hvor studenter ferdes og kan oppsøke disse slik som ved NMK, og at det settes av god
plass til dette i planer for campusutvikling.
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●   At studentorganisasjoner som jobber for innovasjon (f.eks Start), får like vilkår på alle
NTNUs campus
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Noen refleksjoner fra styringsgruppa:
I løpet av campen gjorde styringsgruppa seg noen refleksjoner rundt hva
NTNUVi betyr og hvorfor det handler om mer enn bare fusjonen på NTNU.
NTNUVi er i seg selv kulturbyggende for både deltakere, prosjektledere og
eksterne gjester. Effekten av flere dagers intensivt arbeid viser seg å være at
man bygger en gruppe av mennesker med felles identitet og en iver for å gjøre
en forskjell. Denne måten å arbeide på, med intensiv jobbing i en gruppe
bestående av personer med forskjellige perspektiver og kompetanse, traff veldig
godt og førte til mange gode ideer og initiativ. Gruppen har vist imponerende
kreativitet og evne til å komme med konkrete og smarte løsninger på komplekse
problemer. Vi blir ofte spurt om hvorvidt vi blir hørt av de som bestemmer, og
det er vi overbevist om at vi gjør. Hva disse ideene og visjonen blir til, er
vanskelig å si, men vi er overbevist om at det blir brukt til noe. Sentrale personer
ved NTNU venter hvert år ivrig på ideene deltagerne kommer opp med.
Underveis i hele prosessen og under selve campen har vi opplevd positive
holdninger og godvilje fra alle vi har snakket med. Det mener vi tyder på at
mange er innstilt på samarbeide for en god fusjon og et forsterket NTNU, og at
studentenes meninger, ideer og innspill er viktige. Vi ser også at campen kan ha
positive ringvirkninger av inspirerte og motiverte deltakere og andre som har
vært involvert eller kontaktet. De innlederne og foredragsholderne som deltok
inspirerte deltakerne, men campen inspirerte også dem.
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