
Innovasjon og Entreprenørskap i praksis 
Emnekode: MOØ240 og INN520   
 

Studenter fra masterprogrammene «Innovasjon og ledelse» og «Master of Science in Business» 

(økonomibakgrunn), samt «Ansvarlig innovasjon og bærekraftig verdiskaping» (ingeniørbakgrunn) tar 

vårsemesteret et emne hvor studentene er i en 10-ukers praksisperiode i en virksomhet i nærområdet. 

Praksisen kan gjennomføres i en oppstartsbedrift (start-up), i egen studentbedrift tilknyttet et 

inkubatormiljø, i et innovasjonsprosjekt i etablert virksomhet, i en næringsklynge, innenfor offentlig 

sektor, eller tilsvarende.  

Hovedinnholdet i emnet er 10-ukers hospitering (fulltid). I hospiteringsperioden skal studenten 

samhandle med virksomheten og utføre innovasjons- og/eller entreprenørskapsoppgaver. Emnet skal 

altså gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring knyttet til innovasjons- og/eller 

entreprenørskapsprosesser, samt kommersialisering eller implementering av teknologi eller andre 

innovasjoner. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med 

entreprenøren og utføring av entreprenørskapsoppgaver. Organiseringen av hospiteringsperioden 

gjøres i tett samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.   

De fleste studentene får tildelt en praksisplass gjennom «Matchmaking» på HVL mandag 6.mars kl. 

14:14 – 17/18:00. I forkant har bedrifter som ønsker seg en praksisstudent sendt inn en beskrivelse (se 

under) av innholdet i praksisoppholdet. Bedriftene som blir godkjente som praksisbedrifter får tilsendt 

studentenes CVer i forkant av matchmakingen. Studentenes frist for å levere CV på læringsplattformen 

Canvas er 01. februar. På matchmakingen presenterer studentene og bedriftene seg for hverandre, og 

får mulighet til å mingle og bli kjent før studentene så blir plassert basert på beste match mellom 

bedrift <-> student.   

Studenter som ønsker å ha praksis basert på egen forretningside eller i bedriften/organisasjonen de 

jobber i (gjelder for deltidsstudenter), må levere søknad på Canvas om dette innen onsdag 1. februar. 

Disse vil deretter bli invitert til et møte med emneansvarlig og det planlegges videre med et 

opptaksmøte i samarbeid med en inkubator i regionen eller egen arbeidsgiver i slutten av februar. De 

studentene som ikke får godkjent egen ide, blir med på ordinær matchmaking 6.mars. De må derfor 

også levere CV innen 1. februar.   

Evt. henvendelser gjøres til emneansvarlig: 
MOØ240: Judit Johnstad Bragelien – jjb@hvl.no  
INN520: Svein Gunnar Sjøtun ssj@hvl.no   
 
Lenker til emnebeskrivelser på nett: 
MOØ240: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/mo%C3%B8240 
INN520: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/inn520 
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Bedrifter som ønsker praksisstudenter  
• Praksisen gjennomføres i utgangspunktet perioden 13. mars - 26.mai. I løpet av disse 11 ukene skal 

studentene jobbe tilsvarende 10 uker fulltid (11 uker pga. påske).  
 

• Virksomheter må skrive et kort notat/one-pager (Maks 1 side) om egen virksomhet, samt hvilke 
oppgaver studenten er tiltenkt å utføre i praksisperioden. Frist onsdag 08.02.2023. Dette skal 
være innovasjons- og entreprenørskapsoppgaver knyttet til oppstartsbedriften eller et 
innovasjonsprosjekt i etablerte virksomheter. Bedriften må gjennom notatet sannsynliggjøre at 
man har relevante oppgaver i hele praksisperioden, eksempelvis: 

o Markedsundersøkelser (markedssegment, internasjonalisering, markedsføring og sosiale 
medier) 

o Identifisere pilotkunder 
o Investoranalyser, lage budsjett 
o Pitching til ulike interessenter  
o Utvikling av forretningsmodeller 
o Kost-nytte analyser av produkt og tjenester 
o Være med på strategimøter rundt innovasjon, og bidra i å utvikle strategier 
o Implementering av innovasjon  
o Arbeide med oppgaver relatert til virksomhetenes arbeid med bærekraft   
o Jobbe med bedrifters arbeid opp mot virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Enova, 

Fylkeskommunen, Forskningsrådet, etc.)  
 

• Alle virksomheter som får godkjent praksis-opplegg, skal delta på «Matchmaking» 6.mars. 
Bedriftene får tilsendt CV-ene til studentene i forkant av dette, og gjennom vår læringsplattform 
får studentene tilgang til presentasjonen av virksomhetene.   

• Bedriften må tilpasse arbeidsoppgavene slik at de til enhver tid ivaretar gjeldende regelverk inkl. 
Evt. smittevernregler. I praksis betyr det at alle eller deler av arbeidsoppgavene må være av en slik 
karakter at de kan bli gjennomført vha. digitale hjelpemidler om smittesituasjonen tilsier det. 

• Studentene skal ha 37,5 timers arbeidsuke, denne bør i hovedsak være avviklet ila 
normalarbeidsdagen – men virksomheten og studentene kan avtale mindre endringer seg imellom 
(for eksempel avspasering grunnet deltakelse på kveldsarrangement). Studentene har obligatorisk 
oppmøte på seminar én gang i uken, vanligvis tirsdager klokken 14 – 16. Praksisbedrift må la 
studentene delta på disse.   

• Studentene må ha en mentor i virksomheten. En mentor kan være en som har erfaring fra 
oppfølging av ansatte og god kjennskap eller være involvert i bedriftens innovasjonsarbeid og 
innovasjonsprosjekter.  

• Det vil bli laget et fellesmøte for bedriftsmentorene i regi av HVL kort tid etter oppstart av 
praksisperioden. Bedrifter som ønsker praksisstudent, må være beredt til å delta i et slikt møte.  

• Bedrift og studenter må også signere «Avtale om praksisopphold for studenter ved HVL sine 
mastergradsprogrammene nevnt over.  

• Ved endt hospitering skal bedriften utarbeide en attest. 

• Emnene har til sammen ca. 50 studenter som trenger praksisplass. Vi har i tillegg 4 internasjonale 
studenter fra Sør-Afrika (finansiert gjennom UTFORSK) som skal delta i emnet i år. Vi ønsker å 
plassere disse sammen med en norsk student i praksisperioden, etter gode erfaringer med dette 
gjennom vårsemesteret 2022.  Litt om studentene fra Sør-Afrika: to har teknisk/ingeniørbakgrunn 
og to har en økonomisk administrativ bakgrunn. Vi kjører en separat matchmaking-prosess for å 
finne praksis til de internasjonale studentene og vil gjerne ha tilbakemelding fra virksomheter som 
ønsker en internasjonal student. Ta kontakt med Inger Beate Pettersen (HVL) (ibp@hvl.no) med 
jjb@hvl.no og ssj@hvl.no på kopi (for mer info om studentene).  

Notatet/one-pager sendes innen 08.02.2023 (men gjerne før) til emneansvarlige: jjb@hvl.no og ssj@hvl.no 
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