
 

 

 Velkommen som student til 

MSc i innovasjon og 
entreprenørskap 

- En realfaglig master i 
teknologiledelse 

Du som mottar denne informasjonen har 
fått tilbud om opptak. Vi håper du vil ta i 
mot tilbudet. 

Masteren har oppstartssamling på 
Lyngheisenteret, Lygra torsdag 11 
august. Møt opp på Strandkaiterminalen 
ved landgangen til hurtigbåten til Sogn 
kl. 0745. Der venter vi med biletter til deg.  

Oppstartseminaret varer hele dagen. Vi er 
tilbake i Bergen vel 1600. Mesteparten av 
undervisningen starter uken etter -  i uke 33. 

På Lygra treffer du lærerne for 
masterprogrammet og studentene som skal 
begynne på andre året. Mastergradens 
undervisningsopplegg og arbeidsformer blir 
presentert. Du får også fagplan i detalj og 
pensumlister. På seminaret vil du bli raskt 
kjent med dine nye medstudenter. På bildet 
(neste spalte) ser du speed-dating fra et 
tidligere kull vi tok opp. Vi er stolte av vårt 
gode student- og læringsmiljø. 

 

Kursene går ved Høgskolen i Bergen på 
Campus Møllendalsveien og dels på Campus 
Kronstad.  Undervisningen vil i flere kurs 
være i tett samarbeid med en tilsvarende 
master for studenter med samfunnsfaglig 
bakgrunn ved HiB. 

 

Masteren legger stor vekt på praksisarbeid 
og nærhet til samfunns-, arbeids- og 
næringsliv og vi tror den vil gi dere en unik 
faglig plattform for spennende 
arbeidsoppgaver etter endt utdanning. 
Tidligere år de fleste av våre studenter fått 
fast jobb etter endt utdanning. 

.  

Høstsemesteret har fire 
undervisningsmoduler i Innovasjonstrategi, 
markedsføring, finansiering og teknologiske 
valgfag. Alle skriftlige oppgaver kan du 
levere på norsk eller på engelsk. 
Undervisningen er på norsk ved HiB. 

Masteren med det gode samarbeidet med 
Universitetet i Oslo er en viktig satsing for 
Høgskolen i Bergen og avdeling for 



Ingeniørfag. Rektor Ole Gunnar Søgnen 
(daværende dekan, bilde) åpnet 
mastersamarbeidet i 2009. 

 

I masteren har vi to praksisperioder. Den 
første er i 2. semester fra mars til juni i 
Houston, Texas. Den andre er i samarbeid 
med aktører og virksomheter i 
Bergensregionen i 3. semester. 
 
3. semester har vi fagseminar på Vatnahalsen 
høgfjellshotell der vi forbereder 
masteroppgaveskrivingen. 
 
Ta gjerne kontakt om det er noe vi kan 
hjelpe deg med. Vi gleder oss. Dersom du 
du er i tvil om å ta imot tilbudet om plass. 
Ring oss og/eller se inn på vår Årbok 2016: 
http://www.hib.no/samarbeid/arrangementer/expo/ 
 

 

Kontaktpersoner HiB: 
Opptakskontoret: Unni Beite Rogvin 
Tlf. 55 58 75 04 opptak@hib.no 

 

Prosjektleder og tidligere student: 
Andreas Grimen (tilgjengelig i ferien): 
Tlf: +47 55 58 77 93/Mob: +47 45 43 91 07   
Andreas.Grimen@hib.no 
 
Studiekoordinator 
1. amanuensis Tom Skauge tlf: 55 58 77 30 / 
916 06 803. tos@hib.no 
 
1. amanuensis Inger Beate Pettersen  
55587233 / 904 02 837 
inger.beate.pettersen@hib.no 
 

 
 
Studenter og lærere Lygra 2015 

 
Avdeling for ingeniør- og økonomifag 
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