Innovation og entrepreneurship
ucl.dk

For dig der drømmer om at arbejde
som projektmager, forretningsudvikler eller skabe dit eget job
som iværksætter.

Kort om uddannelsen
Du bliver med denne uddannelse specialist i innovation,
entreprenørskab og forretningsudvikling. Uddannelsen er
for dig, der vil gå i dybden med kreative processer, projektledelse, værdiskabelse og iværksætteri.
Du vil på uddannelsen lære at arbejde med forskelligeforretningsmodeller, cirkulær økonomi, idégenerering og du
vil blive skarp på, hvordan du finansierer din idé. Du bliver undervist i prototyping, Go-to marketstrategier, ledelse,
entreprenørielle økosystemer og netværk. Du vil opleve
en projektorienteret og praksisnær undervisningsform i
tæt samarbejde med erhvervslivet.
Undervisningen indeholder digitale læremidler, gruppearbejde og individuelle arbejdsmetoder, der afspejler en
dagligdag som entreprenør og idémager.
Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Job og karriere
Uddannelsen giver dig tre spændende muligheder alt
efter, hvilke valgfag du vælger. Du bliver i stand til at
varetage forandringsprocesser og drive udviklingsprojekter som projektleder i en privat virksomhed eller
offentlig organisation som intraprenør. Du kan arbejde som kulturel og social projektmager, eller du kan skabe
din helt egen virksomhed som iværksætter.
Typiske jobtitler kan være:
• Projektleder
• Innovatør/Iværksætter
• Forretningsudvikler
• Forandringsagent
• Koncept/produktudvikler
• Social
entrepreneur
• Founder

Uddannelsens opbygning

1. semester

2. semester

• Innovative og kreative
processer 12 ECTS

• Entreprenørskab
6 ECTS

• Entreprenørskab og
økosystem 2 ECTS

• Entreprenørskab og
økonomi 5 E TCS

• Det entreprenante
mind-set 2 ECTS

• Go-To Market 5 ETCS

3. semester

• Praktik 15 ECTS
• Bachelorprojekt 15 ECTS

• Videnskabsteori og
metode 3 ECTS
• Projekt og teamledelse
3 ECTS

• Strategi, ledelse og
udvikling 5 etcs
• Videnskabsteori og
metode 4 ECTS
• Valgfag 5 ECTS

• Forretningsmodeller
3 ECTS
• Valgfag 5 ECTS

Studiestart
Hvert år i september.

Den endelige adgang til Innovation og entrepreneurship
vil blive givet på baggrund af et personligt interview.

Uddannelsessted
Uddannelsen udbydes på
UCL Seebladsgade, Odense og
UCL Boulevarden, Vejle.

Læs mere om uddannelsen
og hvordan du bliver optaget
på ucl.dk/innovation

Februar 2019. Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

Kontakt

Adgangskrav
• En to-årig erhvervsakademiuddannelse

Odense
Studievejleder
Susanne Bøg Mortensen
sbmo@ucl.dk
45 63 45 40

Vejle
Studievejleder
Kirsten Stürup
kst@ucl.dk
26 27 74 20

