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Innovasjons- og entreprenørskapspolitisk plattform 1 

  2 

Innovasjon, entreprenørskap og nyskaping legg grunnlaget for omstilling, berekraft og 3 
økonomisk vekst i samfunnet. NTNU og andre institusjonar har ein særskilt rolle i 4 
denne utviklinga, gjennom å utarbeide ny kunnskap og formidle denne til samfunnet. 5 

NTNU sitt største bidrag er å uteksaminere kandidatar som er førebudde til å takle 6 
framtidas utfordringar. 7 
  8 

I plattforma nyttast følgande definisjon om innovasjon: «Innovasjonar er å fornye eller 9 
lage noko nytt som skapar verdi for verksemd, samfunn eller innbyggarar. Forma er 10 

eksperimenterande og løysinga er ikkje kjend på førehand.» 11 
  12 

Entreprenørskap er å drive fram innovasjon. Ein entreprenør får i gong ny verksemd, 13 
ofte med nye tekniske løysingar, gjennom å etablere samarbeid. Sosialt 14 
entreprenørskap, nye tenestar og samfunnsnytte er ein del av universitetet sitt 15 

samfunnsoppdrag og bør vektleggast i større grad enn i dag. 16 
  17 

For at NTNU skal nå sin visjon, “Kunnskap for ei betre verd”, må innovasjonar med 18 
verdi som gagnar samfunnet som heilheit vere hovudfokus for NTNU. Berekraft skal 19 
vege tungt i alt innovasjonsarbeid. 20 
  21 

Studentar sitt arbeid med innovasjon og entreprenørskap skal bidra til auka 22 
kompetanse og meistringskjensle, med læring i fokus. 23 
 24 

Innovasjon i utdanningane 25 
Alle kandidatar som vert uteksaminert ved NTNU skal ha innovasjonskompetanse og 26 

vere førebudde på omstilling og endring. NTNU må stimulere til forvitenskap og auke 27 
studentane si evne til kritisk tenking tidleg i studieløpet. Ved å sørge for at det vert gitt 28 

ei grundig innføring i studentdriven innovasjon og entreprenørskap innanfor 29 
fagområda, skal kandidatar ved NTNU ha moglegheita til å kunne medverke til og 30 

utføre innovasjonsarbeid gjennom studieløpet. 31 
  32 

Det må settast krav til at alle studieløp innehar fleire formar for innovasjonselement i 33 

sine læreplanar. Fellesnemnar, tverrfaglege satsingar og breddeundervisning bør 34 
spesielt nyttast til dette formålet. I tillegg må det vere eit sterkt fokus på å distribuere 35 

informasjon kring allereie eksisterande nyskapingstilbod til studentar og tilsette slik at 36 
det fulle potensialet i desse tilboda blir utnytta. 37 
 38 

Bredda av fagfeltet på NTNU må nyttast i arbeidet med å gi studentane moglegheit for 39 
å arbeide med innovasjon, og kompetansen som eksisterer på master-nivå bør nyttast 40 
i å fremje innovasjon på bachelor og lågare nivå. 41 
 42 

Det skal vere tilrettelagt for at studentar ved NTNU kan etablere studentbedrift som ein 43 
integrert del av sitt studieløp. Desse skal fortrinnsvis vere sett saman av tverrfaglege 44 
grupper. Studentbedrifter skal ha tilgang til tilfredsstillande fasilitetar og fagleg rettleiing 45 
i sitt arbeid. 46 
  47 

Studentar ved NTNU skal få tilbod om å delta på ein innovasjonscamp i løpet av 48 
studiet. Campen skal gi studentane kompetanse kring innovasjonsprosessar og bidra 49 
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til ei auking i forvitenskap. Organisasjonar som jobbar med innovasjon og 50 

entreprenørskap bør trekkast inn i desse campane. 51 
  52 

Det bør arrangerast eit avsluttande seminar kring innovasjon, entreprenørskap og 53 
vegen vidare for studentar før dei avsluttar sitt studie ved NTNU, med formål om å gi 54 
studentane kunnskap og inspirasjon til å ta det neste steget etter studiet. 55 
Entreprenørskap og  utvikling av eigne idear skal opplevast som reelle alternativ for 56 
alle kandidatar. 57 
  58 

NTNU skal ha sterke utdanningsløp og fagmiljø med hovudfokus på innovasjon og 59 
entreprenørskap i alle studiebyar. Desse skal vere pådrivarar for innovasjonsretta 60 
verksemd ved kringliggande studiar. 61 
 62 

Studentdriven innovasjon 63 
NTNU skal vere ei kjelde til nyvinningar og entreprenørskap. Studenttinget meiner difor 64 

at NTNU skal støtte og legge til rette for studentdriven innovasjon, gjennom døgnopne 65 
labar, rettleiingstilbod og tilgang til andre ressursar. 66 
  67 

NTNU skal støtte tett opp om arbeidet til, og bidra med ressursar til, 68 

studentorganisasjonar og -foreiningar som fremjar innovasjonsretta aktivitet. 69 
Studenttinget meiner det er viktig at slike studentmiljø står sterkt i alle studiebyar. 70 
 71 

Innovasjon i organisasjonen NTNU 72 
NTNU ynskjer å auke talet på innovasjonar, kommersialiseringar og nyetableringar frå 73 

tilsette og studentar. Universitetet sitt innovasjons- og nyskapningsarbeid skal bidra til 74 
å inkludere studentane i det akademiske fellesskapet. I dette arbeidet må ein tenke 75 

tverrfagleg og kople studentar på forsking frå tvers av fagmiljø. Det skal vere ein kultur 76 
for nyskaping blant studentar og tilsette, og NTNU bør auke mengda øyremerka 77 
ressursar til innovasjonsretta verksemd. Det skal leggast til rette for arbeid med 78 

innovasjon og nyskapning innanfor dei fagleg tilsette si normale arbeidstid. 79 
 80 

Innovasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv 81 

NTNU ynskjer å styrke langsiktig samarbeid med etablert næringsliv og offentleg 82 
sektor for å betre omstillingsevna i arbeidslivet. Alle studentar ved NTNU bør ha ei 83 
form for arbeidserfaring i løpet av sine studieløp, derunder at studiepoenggivande 84 
praksis bør etablerast der det er hensiktsmessig. NTNU skal saman med relevante 85 
aktørar arbeide for å etablere og drifte trainee1ordningar og liknande. NTNU skal, 86 

under utviklinga av desse avtalane, legge til grunn at studentane skal kompenserast 87 
økonomisk, det for å unngå at berre dei med god økonomi kan opparbeide seg denne 88 
kompetansen. 89 
  90 

NTNU må kunne dokumentere interaksjonar mellom alle studieprogram og nærings-/ 91 

arbeidsliv kvart studieår. Det bør i større grad leggast til rette for at større 92 
studentoppgåver kan gjerast i samarbeid med eksterne partnarar, eller på oppdrag frå 93 

NTNU. 94 
  95 

Møteplassar mellom tilsette, studentar og eksterne er viktig for å legge til rette for 96 
samarbeid og samhandling. Både fysiske og digitale møteplassar må prioriterast.  97 
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