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Denne nationale del af studieordningen for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship er
udstedt i henhold til § 18, stk. 1 i bekendtgørelse om tekniske og merkantile
erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af
institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der udbyder
uddannelsen.
Den er udarbejdet af uddannelsesnetværket for professionsbachelor i innovation og
entrepreneurship og godkendt af alle udbydernes bestyrelse - eller rektor efter bemyndigelse - og
efter høring af institutionernes uddannelsesudvalg og censorformandskabet for uddannelsen.

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte
Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til at kunne håndtere en bred vifte af
innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i egen virksomhed eller i en allerede
eksisterende virksomhed.
Viden
Den uddannede har:
● udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og
metode i forhold til innovation og entrepreneurship
● udviklingsbaseret viden om ledelsesmæssige teorier og metoder og disses anvendelse i
praksis
● viden om relevante modeller til vurdering af vækst og udviklingsmuligheder og disses
anvendelse i praksis
● kunne forstå og reflektere over forskellige typer af innovative og entreprenante miljøer og
disses potentiale.
Færdigheder
Den uddannede kan:
● vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt udvikle bæredygtige og skalerbare
forretningskoncepter i nye og eksisterende virksomheder
● anvende og vurdere en bred vifte af ledelsesværktøjer i forskellige udviklingsfaser og i
forhold til forskellige målgrupper i en ny eller eksisterende virksomhed
● formidle praksisnære og faglige problemstillinger, processer og løsninger til
samarbejdspartnere og brugere.
Kompetencer
Den uddannede kan:
● handle entreprenant ved at kunne identificere, udvikle og eksekvere på
forretningsmuligheder i nye og eksisterende virksomheder og organisationer
● selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og herunder styre og gennemføre en
udviklings- og innovationsproces og som led heri påtage sig ansvar inden for rammerne af
professionel etik med nysgerrighed, kreativitet, samarbejde, handlekraft og kritisk tænkning
● lede og agere professionelt i komplekse og udviklingsorienterede situationer samt opbygge
og udnytte personlige og organisatoriske netværk
● identificere egne og andres læringsbehov for at kunne udvikle og vedligeholde relevante
kompetencer i forhold til professionen.

2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer
2.1. Innovation
Indhold
Fagelementet indeholder idégenering, kreative og innovative processer samt konceptudvikling i
forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter, processer med mere i nye og eksisterende
virksomheder.
Læringsmål for Innovation
Viden
Den studerende skal:
● have udviklingsbaseret viden om forskellige typer og opfattelser af innovation og kunne
reflektere over disses relevans
● have viden om og forståelse for praksis og anvendt teori og metoder til udvikling af
bæredygtige forretningsmodeller, designs, produkter/koncepter eller processer, fra
problemidentificering, over idégenerering, til validering og implementering
● have viden om forskellige tilgange og metoder til at generere og anvende viden og indsigt,
herunder indsamling, behandling, analyse og kvalitetssikring af data, og kunne reflektere
over anvendeligheden heraf.

Færdigheder
Den studerende skal:
● anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til
arbejdet med innovation, herunder metoder til test af ideer, koncepter, produkter ol. samt
kreative og innovative processer
● kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for innovation samt
begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til relevans og bæredygtighed af
egne og andres ideer, koncepter, processer og produkter
● kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger, innovative processer og produkter
til interessenter.

Kompetencer
Den studerende skal:

•

kunne udvikle og drive innovationsprocesser i praksis fra problemidentificering, over
idégenerering, til validering og implementering af et bæredygtigt produkt, design, koncept
eller en proces, dette i såvel nye som eksisterende virksomheder og organisationer.

•

selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for innovation og påtage sig
ansvar inden for rammerne af en professionel etik

•

identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i
relation til innovation

ECTS-omfang
Fagelementet Innovation har et omfang på 10 ECTS-point
2.2. Entrepreneurship
Indhold
Fagelementet indeholder både entrepreneurship og intrapreneurship, herunder test og validering af
koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market.
Læringsmål for Entrepreneurship
Viden
Den studerende skal
•

•
•

have udviklingsbaseret viden om fagområdets praksis og anvendt teori og metode, herunder
forskellige tilgange til entrepreneurship og intrapreneurship, og kunne reflektere over disses
relevans og anvendelighed
have viden om og kunne reflektere over forskellige tilgange til omverdenens betydning for
entrepreneurship
have viden om udfordringer ved og redskaber til start og drift af virksomhed, samt kunne
reflektere over disse

Færdigheder
Den studerende skal
•

•
•

kunne anvende intrepreneurielle og entrepreneurielle metoder og redskaber og kunne
reflektere over disses relevans og anvendelighed til udvikling, etablering og drift af
bæredygtige koncepter
kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for intrapreneurship og
entrepreneurship samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger inden for intrapreneurship og
entrepreneurship og løsninger til samarbejdspartnere og interessenter.

Kompetencer
Den studerende skal:
•
•

kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forbindelse med start af
nye projekter, organisationer eller virksomheder.
kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i
relation til intrapreneurship og entrepreneurship

ECTS-omfang
Fagelementet Entrepreneurship har et omfang på 10 ECTS-point.
2.3. Forretningsudvikling
Indhold
Fagelementet indeholder forretnings- og markedsforståelse samt forretningsudvikling, herunder
strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift, udvikling og
skalering af egen og eksisterende virksomhed. Der fokuseres på identificering og analyse af
vækstmuligheder samt vurdering af økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af
udviklingsaktiviteterne.
Læringsmål for Forretningsudvikling
Viden
Den studerende skal
•

•
•

have udviklingsbaseret viden om fagområdets praksis og anvendt teori og metoder inden for
forretningsforståelse og forretningsudvikling og kunne reflektere over disses relevans og
anvendelighed
have viden om og forståelse af trends, markeder, kunder og konkurrenter i forhold til drift
og skalering af egen og eksisterende virksomhed
have en grundlæggende driftsøkonomisk forståelse til sikring af bæredygtige
forretningsmodeller

Færdigheder
Den studerende skal:
•
•

•

kunne udvikle og vurdere forretningsmodeller med udgangspunkt i omverdens- og
markedsvilkår i relation til egen professionsfaglig viden
kunne analysere mulighederne for forretningsudvikling ud fra en forståelse af egne, kunders
og andres aktørers professionelle, sociale, kulturelle og økonomiske interesser og i praksis
planlægge og eksekvere konkrete forretningsudviklende initiativer
formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger inden for
forretningsudvikling til samarbejdspartnere og brugere

Kompetencer
Den studerende skal:
•

•
•

kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede processer inden for
forretningsudvikling og udfordre eksisterende samt udvikle nye bæredygtige
forretningsmodeller og kombinere både traditionelle og innovative modeller
selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for
rammerne af en professionel etik
identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i
relation til forretningsudvikling

ECTS-omfang
Fagelementet Forretningsudvikling har et omfang på 10 ECTS-point.
2.4. Ledelse
Indhold
Fagelementet indeholder både ledelse på individniveau - herunder selvledelse og egen udvikling, og
ledelse på andre niveauer herunder projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt
udvikling og ledelse af teams i nye og eksisterende virksomheder.
Læringsmål for Ledelse
Viden
Den studerende skal:
•
•

have udviklingsbaseret viden om fagområdets praksis og anvendt teori og metoder inden for
ledelse og netværksstrukturer
have forståelse for praksis, anvendt teori og metode inden for ledelse, herunder selv-, team,
projekt- og innovationsledelse og kunne reflektere over disses anvendelighed

Færdigheder
Den studerende skal:
•

•
•

kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der
knytter sig til beskæftigelse i forhold til ledelsesfeltet, herunder situationsanalyser i
organisationer under forandringer
kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge
relevante løsningsmodeller inden for team-, projekt-, innovations- og forandringsledelse
netværk og opbygge relevante relationer

•

kunne formidle praksisnære og faglige problemstilling og løsninger inden for
ledelsesinitiativer og -handlinger i konkrete sammenhænge til samarbejdspartnere og
brugere, samt opbygge og indgå i relevante relationer og netværk

Kompetencer
Den studerende skal:
•

•
•

kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede ledelsesopgaver og –udfordringer i
konkrete arbejdssituationer, herunder selvledelse, teamledelse, projektledelse og
forandringsledelse i virksomheder og organisationer
kunne selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i relation til ledelse og påtage
sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik inden for ledelse
kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i
relation til professionen i forhold ledelse

ECTS-omfang
Fagelementet Ledelse har et omfang på 10 ECTS-point
2.5. Antallet af prøver i de nationale fagelementer
Der afholdes 2 prøver i de nationale fagelementer, samt yderligere én prøve i bachelorprojektet. For
antallet af prøver i praktikken, henvises til afsnit 3.
For et samlet overblik over alle uddannelsens prøver, henvises til institutionsdelen af
studieordningen, idet de nationale fagelementer beskrevet i denne studieordning kan prøves
sammen med fagelementer fastsat i institutionsdelen af studieordningen.

3. Praktik
Læringsmål for praktikken på uddannelsen
Viden
Den studerende skal:
•

•

kunne forstå begreber og metoder til innovation og entrepreneurship, ledelse og
forretningsudvikling samt reflektere over deres anvendelsesmuligheder i
praktikvirksomheden
har viden om praktikvirksomheden og forståelse for praksis i virksomheden og anvendt teori
og metode, samt kunne reflektere over praktikvirksomhedens praksis

•
Færdigheder

Den studerende skal kunne:
•
•
•

anvende metoder og redskaber til at planlægge og gennemføre innovative og
entrepreneurielle processer
vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og opstille og begrunde løsningsmodeller
anvende og formidle relevante teorier til løsning af opgaver i en nystartet virksomhed eller
for en organisation med udviklingsopgaver af innovativ og/eller entrepreneuriel karakter

Kompetencer
Den studerende skal kunne:
•
•
•

handle entreprenant og selvstændigt indgå i komplekse og udviklingsorienterede
arbejdsprocesser og -funktioner
bidrage med udviklingsbaseret viden som kan skabe værdi for praktikvirksomheden
indgå i og bidrage til faglige såvel som tværfaglige samarbejder og netværk, samt
identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer under
praktiskopholdet.

ECTS-omfang
Praktikken har et omfang på 15 ECTS-point.
Antal prøver
Praktikken afsluttes med 1 prøve.

4. Krav til bachelorprojektet.
Læringsmålene for bachelorprojektet er identisk med uddannelsens læringsmål, der fremgår ovenfor
under pkt. 1.
Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over
professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.
Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den
studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen
godkender problemstillingen.

Prøven i bachelorprojektet
Bachelorprojektet afslutter uddannelsen på sidste semester, når alle forudgående prøver er bestået.
ECTS-omfang
Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS-point.
Prøveform

Prøven er en mundtlig og skriftlig prøve med ekstern censur, hvor der gives en samlet individuel
karakter efter 7-trin skalaen for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.

5. Regler om merit
Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre
uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen.
Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk
eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.
Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte
uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele.
Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering.
Den studerende har ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet pligt til efter
endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer.
Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen
efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger.
Ved godkendelse efter ovenstående anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået
efter reglerne om den pågældende uddannelse.

6. Ikrafttrædelse og overgangsordning
Ikrafttrædelse
Denne nationale del af studieordningen træder i kraft den 20.august 2018 og har virkning for alle
studerende der er indskrevet på uddannelsen.

