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Agenda

Orientation week

Kort om oppholdet i Boston

Bolig og litt praktisk

Kort om internship og 

matchmaking

Møte Ian Mashiter fra Boston

Mer om matchmaking

QnA
Side 2



17 Interns - dere!
+

21 Researchers fra Entreprenørskolen (NTNU)
=

Gründerskolen Boston 2022

Side 3



Orientation Week 
• Visa check in

• Campus tour

• Introduksjon til oppholdet 

• Matchmaking 

• Oppstart internship

• Forelesning

• Sosialt



Uke 2-10

 Internship ca. 9-17 mandag-torsdag

 Forelesninger fredager + noen kvelder

 Mottar syllabus før ankomst

 Kombinasjon av forelesning, gjesteforelesere, case studier, diskusjon i klassen

 Vær forberedt på å delta i timen! 

 Gruppearbeid/nettverkseventer på kveldstid

 BU vil ta dere med på fellesaktiviteter og ønsker innspill! Kanskje Red sox game?

 Helgene fri 
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Emner i utlandet

 ENT4190 - Entrepreneurship Theory in an International Context

 ENT4200 - Startups in Practice –Entrepreneurship

 ENT4300 - Entrepreneurship and Internationalisation

Side 6

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4190/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4200/
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe/ENT4300/index.html


Side 7

Bolig

10 Buick street

 Innsjekk lørdag 11. juni 

Utsjekk lørdag 20. august 

 Upgrade! Og alle får enkeltrom til 

prisen av dobbeltrom: 2503.  

 Leilighet 3-4 stk i hver, alle fra 

Gründerskolen.

 Dere som meldte inn dobbeltrom bor i 

samme leilighet. 

 Sentralt område
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Bolig fortsetter

 Typisk leilighet

 Inkluderer laken, sengetøy, “bath 

linens and basic amenities including 

soap”.

 Kjøkken, men trengs noe 

kjøkkenutstyr.

 Fellesareal/stue med sofaer og 

spisebord.

 Resepsjonist tilgjengelig 
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BU Build

Lab

Bolig

Questroom

School of

business



Praktisk frem 
mot avreise

Visum

Lånekassen

Forsikring (innlegg på 

gs.no kommer)

Forberedelse utreise
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Matchmakingen

- Dere får oversikt over bedrifter før oppstart

- Uformelt møte med bedriftene tirsdag første 

uka

- Mini-intervjuer/matchmaking onsdag 



Møte med Boston University

Side 12

Ian Mashiter
Master lecturer,
Innovate@BU
Director of curriculum

Faglig,
internship,
matchmaking.

Lisa Lavina
Assistant Director of
Operations,
Innovate@BU

Administrativt og
koordinator (F. eks
bolig, utflukter,
praktisk, visum)

https://www.bu.edu/innovate/profile/ian-mashiter/
https://www.bu.edu/innovate/profile/lisa-lavina/


Tips til matchmaking

- Research

- Ta initiativ 

- Vis din kompetanse

- Skill deg ut

- Proaktiv

- Vær høflig

- Vær åpen

- Lytt til råd





Work hard,
stay positive!

Forelesninger:

- Møt forberedt

- Vær aktiv

Nettverk: 

- Ofte og mye

Internshipet:

- Ta ansvar i jobben 

og for deg selv

- Ta utfordringer og 

vis initativ

- Vær åpen 

- Be om hjelp



Fra emnebeskrivelsen ENT4200 – Entrepreneurship 
in practice

“This course gives you first-hand 

experience with entrepreneurship. You 

will take part in the daily life of a start-up 

company, and learn from and 

contributing to their entrepreneurial 

journey.”

Veldig spennende, ikke alltid lett, masse 

læring.

06.05.2022



Hva gjør jeg om ting ikke 

går som de skal eller jeg 

har utfordringer?

Avhengig av situasjon: 

• Prøv å løse situasjon

• Snakk med sjefen din

• Be om hjelp fra BU



Trenger du fortsatt hjelp, kan du alltid 

ta kontakt med oss her ved UiO.







Beste sommeren i ditt liv!
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Spørsmål?


