
MASTER I ENTREPRENØRSKAP OG INNOVASJON – OPPSTART HØST 2012 

 

 Grunnblokk – obligatoriske emner   

 Kode Navn Poeng Semester 

År 1X INN210 Nyskaping 5 Aug 

X INN200 Økonomistyring 10 H 

 INN220 Entreprenørskap i praksis 10 Aug+H+V 

X AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode 5 H 

 INN310 Industrielle rettigheter 5 Jan 

X  Gründerskolen 25 V 

   60  

År 2X BUS305 Strategianalyse og strategiformulering     5 Aug 

X BUS370 Næringsutvikling og entreprenørskap 10 H 

 AOS340 Kvalitativ metode 5 H 

  

Valgfrie emner  evt. ved andre institutter 
(eller “fritt emne”  som innebærer indiv. avtaler – 
se koder nedenfor) 

10 
 

H 
 

x M30-IØR Masteroppgave 30 Jan+V 

   60  

 

I tredje semester er det rom for valgfrie emner. Det kan være interessante og relevante 

emner ved andre institutter eller emner ved HH-UMB. Se i UMBs emnekatalog som 

du finner på SiT sine hjemmesider.  Aktuelle emner ved HH-UMB for de som ikke har 

disse fagene i bachelorgraden:  

Høst:   ECN202 – Innføring i økonometri, 5 stp 

 BUS240 – Vareproduksjons og logistikk, 10 stp 

Vår:    AOS237  - Foretaksstrategi , 10 stp 

 BUS220 -  Finansiering og investering, 10 stp 

 

Når det gjelder frie emner, må det inngås en skriftlig avtale med lærer og institutt om 

opplegg, omfang og hvilket semester oppgaven skal være ferdig. Det er viktig at 

studentene melder seg opp i fritt emne  i det semesteret/den undervisningsperioden 

som oppgaven innleveres. Oppmeldingen foretas på SiT ved fremvisning av avtale.  

Følges ikke disse rutinene oppstår det komplikasjoner ved registrering av karakterer.  

Det er viktig at det ikke blir 2 frie emner med samme omfang og nivå.  Det benyttes 

følgende koder for oppmelding i fritt emne: 

B5FRIE-IØR  - angir at det er på bachelornivå og 5 studiepoeng 

B10FRIE-IØR – angir at det er på bachelornivå og 10 studiepoeng 

B15FRIE-IØR – angir at det er på bachelornivå og 15 studiepoeng 

M5FRIE-IØR  - angir at det er på masternivå og 5 studiepoeng 

M10FRIE-IØR – angir at det er på masternivå og 10 studiepoeng 

M15FRIE-IØR – angir at det er på masternivå og 15 studiepoeng 

 


