
 

 

MASTERPROGRAM I ENTREPRENØRSKAP 
 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse 
 

INNLEDNING 
Masterstudiet i entreprenørskap for realfagsstudenter ble første gang undervist høsten 2011. Dette er et toårig 
studium som bygger videre på en bachelorgrad i realfag.  
 

LÆRINGSMÅL FOR MASTERSTUDIET 
Masterutdanningen i entreprenørskap skal 
skape fremtidens forretningsutviklere som kan kommersialisere teknologibaserte forretningsideer, og bidra til at 
innovasjoner og ideer fra NTNU og andre teknologimiljøer blir kommersialisert. For å oppnå dette skal kandidatene 
etter endt utdanning ha utviklet en helhetlig forståelse av fagområdet entreprenørskap og dermed være i stand til å 
kommersialisere teknologibaserte ideer. Dette skjer gjennom å kombinere dyp teoretisk innsikt med praktiske 
erfaringer gjennom arbeid meg eget kommersialiseringsprosjekt gjennom arbeid med reelle prosjekter få unike 
praktiske erfaringer med kommersialisering av teknologi 
 
Kandidatene skal videreutvikle sin realfagskompetanse gjennom å ta 30 studiepoeng med realfagsemner på 
masternivå for å sikre tilstrekkelig tyngde i den realfaglige delen av graden. 
 

OPPTAKSKRAV 
Opptakskravet er treårig bachelor i realfag med en fagkombinasjon som tilsier at kandidaten kan gå videre med 
relevante masteremner som tilbys innenfor realfagsområdet ved NTNU. Dette kravet er nødvendig fordi 
studieplanen forutsetter at studenten skal ta fire realfagsemner på masternivå innenfor fagområdet studenten hadde i 
sin bachelorgrad. Disse emnene skal tas ved NTNU som en del av graden, og det forutsettes at det faktisk finnes 
aktuelle masteremner studenten kan ta. 
 
Interesserte kandidater sender en skriftlig søknad inneholdende karakterutskrift, arbeidserfaring og annen relevant 
erfaring, motivasjon for å starte på studiet, og beskrivelse av eventuelle forretningsideer de kan tenke seg å 
videreutvikle under studiet. 
 
Opptakskomiteen for Entreprenørskolen foretar en foreløpig vurdering av søkere som tilfredsstiller 
opptaksgrunnlaget. Denne er basert på gjennomsnittskarakter, tidligere erfaringer, motivasjon og eventuell vedlagte 
forretningsidé. 
 
På bakgrunn av den foreløpige vurderingen vil aktuelle søkere bli invitert til å komme på intervju for å klargjøre 
personlig motivasjon og evne til å kunne bidra til kommersialisering av teknologibaserte forretningsideer. 
 
Opptakskomiteen foretar deretter opptaket basert på en helhetlig vurdering av søkerne. 
 
Studieprogrammet undervises på norsk, og derfor vil det ikke bli tatt opp internasjonale studenter på programmet. 
 



 

 

YRKESMULIGHETER 
Kandidatene vil ha en profil som er nokså lik profilen til teknologistudenter og studenter med 
samfunnsvitenskapelig/humanistisk bakgrunn ved NTNUs Entreprenørskole. En evaluering fra 2008 viser at 
studentene fra NTNUs Entreprenørskole framstår som svært attraktive kandidater i arbeidsmarkedet. Samme 
evaluering viser også at 100 prosent av respondentene vil anbefale studiet for andre. Dette gir noen indikasjoner på 
relevans og studiets kvalitet. Det er et stort potensielt marked for kvalifiserte realfagskandidater, både ved NTNU og 
i privat og offentlig sektor.  
 

OPPBYGGING AV STUDIET/EMNEVALG 
Studieprogrammet har en masteroppgave i fjerde semester med et omfang på 30 studiepoeng. Eksperter i Team er et 
obligatorisk emne i 2. semester.  
 
Programmet består av en emnesamling som inneholder: 

-  Fire obligatoriske emner innenfor entreprenørskap, innovasjon og ledelse gitt av IØT 

-  Fire realfagsemner på masternivå som bygger på studentens   
bachelor grad 

-  Eksperter i Team (2. semester) 

-  Fordypningsemne (7,5sp) og fordypningsprosjekt (15sp) innenfor entreprenørskap (3. semester) 

-  Masteroppgave innenfor entreprenørskap, eventuelt i samarbeid med veileder på realfagsområdet (4. semester). 
Masteroppgaven skal ha et omfang på 30 studiepoeng.  

 
 

1. årskurs 
     

Und.- 
sem. 

 
Emnekode 

 
Emnetittel 

 
Anm 

  
   Sp 

     

  Obligatoriske emner   

Høst TIØ4265 STRATEGISK LEDELSE   7,5 

Høst TIØ4330 IDESØK MARKEDSUND   7,5 

Høst - REALFAGSEMNE  1  7,5 

Høst - REALFAGSEMNE  1  7,5 

     

Vår TIØ4170 TEKN FORRETNINGS UTV   7,5 

Vår TIØ4235 IND MARK    7,5 

Vår TIØ4851 EKSP I TEAM TV PROSJ  2  7,5 

Vår - REALFAGSEMNE  1  7,5 

 
1) Det skal velges realfagsemner som representerer fordypning innen det  studieprogram studentene kommer fra. 

Ett av realfagsemnene kan byttes ut med et TIØ-emne på masternivå i samråd med studieveileder/ instituttet. 
Teknologiemnene TMM4220 Innovasjon og TPG5110 Petroleumsøkonomi godkjennes ikke inn i planen.  

2) Egen landsby for studenter som tar masterprogram i entreprenørskap. 
 Obligatorisk deltagelse. 



 

 

 
2. årskurs 

Und.- 
sem. 

 
Emnekode 

 
Emnetittel 

 
Anm 

  
   Sp 

     

  Obligatoriske emner   

Høst TIØ4530 INNOV/ENTREPR FDP  15,0 

Høst TIØ4535 INNOV/ENTREPR FDE   7,5 

Høst - REALFAGSEMNE  1  7,5 

     

  Masteroppgave    

Vår TIØ4945 INNOV/ENTREPR  30,0 

 
1) Det skal velges et realfagsemne som representerer fordypning innen det  studieprogram studenten  

kommer fra. 
 

KOMMERSIALISERINGSPROSJEKT 
Arbeid med kommersialiseringsprosjekt utgjør en sentral del av studiet. Dette foregår som følger: 
 
Høst 1. årskurs: Studentene starter søk etter interessante forretningsideer i NTNUs fagmiljøer og andre steder. 
Studentene etablerer team på 3-4 studenter.  
Vår 1. årskurs: Studentene gjør en utvelgelse av de 4-6 mest interessante prosjektene. Disse bearbeider studentene 
deretter gjennom emnet Eksperter i team frem mot utkast til forretningsplan.  
 
Sommersemester i utlandet (frivillig) mellom 1. og 2. årskurs. Videre arbeid med sentrale tema i eget prosjekt.  
 
Høst 2. årskurs: Viktige tema av kommersialiseringsprosjektet videreføres som prosjekt innen fordypningen. 
 
Vår 2. årskurs: Viktige deler av forretningsprosjektet bearbeides som masteroppgave. 
 

SOMMERSEMESTER I UTLANDET SOM FRIVILLIG  TILBUD 
Utover fagplanen blir det i sommersemesteret mellom 1. og 2. årskurs gitt tilbud om et opphold ved et universitet i 
Boston. Det blir gitt et organisert undervisningstilbud i entreprenørskap og mulighet til å arbeide med 
forretningsutvikling i eget prosjekt. Dette tilbudet er frivillig, og studentene må være med på å finansiere dette selv. 
Statens lånekasse for utdanning dekker deler av utgiftene/oppholdet. 
 

KONTAKTINFORMASJON OM PROGRAMMET 
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) er vertsfakultet for programmet, men det operative 
ansvaret ligger hos Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). IØT vil få ansvar for å tilrettelegge 
for at studentene skal kunne ta emner på masternivå innenfor sin fagbakgrunn. Har du spørsmål om studiet kan du 
kontakte oss på e-post: iot@iot.ntnu.no eller telefon: 73 59 35 11. 
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