
REFERAT FRA PROGRAMRÅDSMØTE 2018/04 I ENTREPRENØRSKAP  
 
Til stede: Jens Petter Falck, Birthe Soppe, Karl-Christian Agerup og Truls Eriksson.  
 
Fra adm.: Kristin Eliassen  
 

Dato: 5. september kl. 03:15 - 15:00  
 
Til behandling forelå:  
Sak 2018/19: Godkjenning av referat.  

Referat fra programrådsmøte 2018/03 ble godkjent  
 
Sak 2018/20: Statusgjennomgang – Emneutvikling, Opptak 2018.  

En presentasjon av operativ status i samtlige fag i masterprogrammet var distribuert på forhånd. 
Programrådet tok presentasjonen til etterretning med følgende refleksjoner og kommentarer:  

 Meget positivt at årets studentkull jevnt over har høyere kvalitet enn tidligere. Det vitner om at vi 
gjør noe riktig  

 Den nye opptaksmodellen der CV og motivasjonsbrev til samtlige søkere ble vurdert og scoret 
individuelt av en faglig opptakskomité har fungert etter hensikten og må videreføres.  

 
Sak 2018/21: Innsikt og erfaringer fra opptaket 2018 og  
Sak 2018/22: Justering av opptakskrav til masterprogrammet  

En detaljert presentasjon av innsikt og erfaringer fra årets opptak var distribuert sammen med 
møteinnkallingen som en grunnlag for diskusjon om bl.a. justering av opptakskravene. Sak 2018/ 21 og 
2018/22 ble således behandlet i sammenheng.  
Det var enighet i programrådet om å jobbe for å gjøre følgende endringer i opptakskravene til 
programmet:  

 Styrke den relative vektleggingen av motivasjons og egnet versus fagkarakteren. Det er viktig at 
programmet lykkes i å identifisere de beste søkerne. Basert på erfaringene fra opptaket 2018 er 
en direkte vurdering av motivasjonsbrev og CV en mer relevant måleparameter enn 
gjennomsnittskarakteren i fagspesialiseringen.  

 Motivasjonsbrev og Curriculum Vitae (CV) må få status som formelle dokumentasjonskrav til 
søkere på programmet. I dag er det frivillig om dette legges ved søknaden. Overaskende mange 
søkere sendte hverken inn motivasjonsbrev eller CV.  

 Det må åpnes opp for intervju til studiet. De aller fleste søkerne uansett nasjonalitet har bosted i 
Norge. Som et minimum må det tillates at søker vedlegger videobrev.  

 Fjerne eksisterende krav til fagspesialisering. Fagkompetansen er ikke direkte relevant for studiet. 
Programmet mister mange søkere med høy motivasjon og egnethet som ikke tilfredsstiller 
kravene til fagspesialisering. Kravene har i tillegg store prosessuelle konsekvenser knyttet til å 
vurdere om kravet er tilfredsstilt.  

 Endre grunnlaget for karakterpoengene til noe som lettere lar seg beregne, f.eks. et snitt av 
samtlige karakterer fra BSc studiet. Dagens løsning er svært byråkratiserende. Den differensierer 
heller ikke godt mellom sterke og svake søkere. Hvis man finner en god løsning på dette kan man 
droppe behovet for GRE og GMAT test for ikke-nordiske søkere som felles måleparameter som 
diskutert på siste programrådsmøte.  

 Strengere minimumskrav i de engelske språktestene som diskutert på forrige rådsmøte  
 
Det var enighet i programrådet om å jobbe for å gjøre følgende endringer i opptaksprosessen:  

 Instituttet må få tilgang til søkermassen fra det sentrale opptakskontoret ved UiO mye tidligere. I 
år tok det 6 uker fra søknadsfristen gikk ut til IFI fikk tilgang til søknadene.  

 Etablere et eget opptaksteam som håndterer opptaket til programmet. Prosessene med å vurdere 
karakterer fra tidligere studier og motivasjon / egnethet må gå parallelt. Det er samtidig viktig å bli 
ferdig med den interne vurderingen mye tidligere enn i dag slik at disse vurderingene bedre kan 
sees i sammenheng.  

 
I tillegg gjorde programrådet seg følgende refleksjoner for å styrke tilfanget av attraktive studenter:  

 Løpende markedsføringsarbeid vil være viktig. For å få tilstrekkelig trykk og langsiktighet i dette 
arbeidet trenger programmet tilgang til faste ressurser. Kortsiktige ad-hoch løsninger har vist seg 



ikke å holde over tid. Masterprogrammet har p.t. ingen slik resursers. Gründerskolen har til 
sammenlikning tre personer som jobber med programmet på fulltid.  

 Viktig å motivere studenter ved UiO til i større grad å søke programmet. En mulighet er å utvikle 
et bachelorkurs i 5. semester hvis hensikt er å introdusere studenter til temaet og derigjennom 
motivere dem til å søke masterprogrammet. Dette er en velprøvd strategi ved UiO. Et slikt tiltak vil 
imidlertid kreve en ressursomdisponering.  

 Mange studenter som får tilbud om studieplass velger å takke nei. For norske søkere som fikk 
tilbud om plass var det i årets opptak kun 1/3 som takket ja. Vi vet for lite om hvorfor og dette bør 
undersøkes nærmere. Basert på tidligere undersøkelser og utviklingen i antall søknader til 
liknende studier i Norge er en hypotese at mange nordmenn søker om studieplass parallelt med 
at de søker jobb og at attraktive jobbtilbud er den viktigste konkurrenten.  

 
Vedtak: Programrådsleder vil ta direkte kontakt med fakultetet for å undersøke mulighetene for å ender 
på opptakskrav og opptaksprosessen.  
 
Sak 2018/24: Eventuelt  

Tre saker ble tatt opp:  

 Det må oppnevnes studentrepresentanter til programrådet. Programrådsleder vil komme tilbake til 
saken  

 Alle programråd ved MN fakultetet er pålagt å oppnevne en ekstern programrådsgiver som skal 
evaluere programmet etter spesifikke kriterier og rammer. Disse er i ferd med å bli avklart av 
Undervisningsutvalget ved IFI. Programrådet vil komme tilbake til saken.  

 Tidspunktet for de to neste programrådsmøtene ble justert til 15.10 kl 14:00 og 29.11 kl 13:15  

 


