ENT4300 – Entreprenørskap og internasjonalisering – 2021 SOM
Digital undervisning på Zoom
Lenke til undervisningen:
https://uio.zoom.us/j/66308084230?pwd=RDhwT0UwRDlEdFM3cU5JSi8rbHRCZz09

Sjekk på forhånd at du kan logge deg på UiO sine systemer og bruke Zoom som student ved
UiO.

Program torsdag 29. april
TID
12.00 – 13.00

HVA
Velkommen til Gründerskolen

13.15 – 14.30

Presentasjonsrunde med pitcher
Pause
Kan entreprenørskap læres? Effektuering
Pause
Eksamen workshop I

14.45 – 16.00

HVEM
GS-teamet
Studenter
Thomas Blekman (på engelsk)
Mari Saua Svalastog, faglærer

Program fredag 30. april
TID
12.00 – 13.30

HVA
Tverrkulturell kommunikasjon

14.00 – 15.00

Pause
Ideation, forberedelse til BU-undervisning

HVEM
Pellegrino Riccardi (på engelsk)
Ian Mashiter fra Boston University (BU)
(på engelsk)

Pause
15.15 – 16.00

Eksamen workshop II

Mari Saua Svalastog, faglærer

Oppgaver før undervisning i ENT4300 – 2021 SOM
Du skal gjøre fire oppgaver i forkant av undervisningen 29. og 30. april. To av oppgavene, 1
og 2, har du fått informasjon om tidligere. Oppgave 2 skal leveres elektronisk innen
utgangen av tirsdag 27. april. Se nærmere beskrivelse nedenfor. Resten av oppgavene skal
tas med til undervisningen.
Start med å lese gjennom alle fire oppgavetekstene. Deretter må du lese om notater og det å
skrive sammendrag før du går løs på oppgavene.
Pensum finner du her!
Oppgave 1 - Spennende temaer innen entreprenørskap
Mens du leser de fem artiklene skriver du ned temaer som du synes det kunne være
spennende å lære mer om. Det kan være hva som helst som er relevant i forhold til
entreprenørskap, og det trenger ikke være del av hovedessensen i artikkelen du leser. Ta
med deg disse notatene til undervisningen.
Oppgave 2 - Artikkelsammendrag
I tillegg skal du for hver av artiklene lage et sammendrag på norsk som oppsummerer:
- hva artikkelforfatterne ville finne ut
- hva de er kommet frem til.
Fokuser på nettopp dette. Det er ikke et sammendrag av hele artikkelen vi er ute etter.
Hvert sammendrag skal få plass på én A4-side. Ikke skriv navnet ditt på besvarelsen. Last opp
ETT dokument med ETT sammendrag per side, totalt 5 sider :)
Sammendragene skal leveres elektronisk via Nettskjema innen utgangen av tirsdag 27. april.
Oppgave 3 - Kulturforståelse
I dagens samfunn er det nærmest uunngåelig å møte mennesker med en annen kulturell
bakgrunn enn din egen. Prøv å huske tilbake til et slikt møte du har hatt. Et møte, eller en
situasjon, der du kanskje ikke forsto settingen helt, eller som endte opp i en misforståelse?
Kanskje du fikk følelsen av å ha «tråkka i salaten», eller overhørte en samtale du stusset på?
Eksempler på dette kan være at du (eller noen andre) kanskje kom med en morsom
kommentar som fikk uventede reaksjoner, eller at du observerte en adferd som ikke ga (deg)
mening. For inspirasjon, eller bare for en liten latter, kan du se denne korte reklamefilmen.

Kan du knytte episoden din til en eller flere av de ni kulturelle dimensjonene fra
pensumartikkelen «In the Eye of the Beholder»? Skriv ned og ta med deg notatene på
samlingen.
Oppgave 4 – Pitching
Når vi møtes til undervisning 29. april er det første gang vi treffes, om enn digitalt. Vi skal ha
kamera på, og legger opp til aktiv deltagelse gjennom dagene. Dere er 23 studenter til
sammen. Som en hyggelig oppvarming til dagen og for å bli raskere kjent skal du forberede
en 60 sekunders pitch om deg selv. Dette er uformell oppvarming og blir ikke bedømt på
noen måte – annet enn at du kan holde deg innen tidsrammen 
Da hovedmålet med dette er oppvarming og bli kjent kan du utelate typiske formalia. Det
finner dere ut av etter hvert. Fortell gjerne hvor du skal bo i sommer, men utover det er det
bedre jo mer personlig du er. Del gjerne faglige og personlige interessefelt, hobbyer, hva du
helst gjør på fritiden, hvis du har noe erfaring med entreprenørskap fra før (med unntak av
introduksjonskurset ditt), hvis du har en idé du ønsker å jobbe med og/eller hva du håper å
få ut av deltagelsen på Gründerskolen i Norge i sommer. Eksamen i emnet ENT4190 er
basert på gruppearbeid gjennom sommeren, så det å bli litt kjent er også nyttig med tanke
på dette.

Lykke til!
Ikke nøl med å spørre dersom du lurer på noe 
info@grunderskolen.no

