SØKNAD
N T N U s E N T R E P R E N Ø R S KO L E
(2 - Å R I G M A S T E R ST U D I U M)

For hvilket år søker du opptak:

Adobe Acrobat Reader må brukes for å redigere og lagre dokumentet - denne programvaren kan
lastes ned fra denne lenken: https://get.adobe.com/reader/
Dokumentet skal fylles ut og leveres som pdf i søknadsweb. Bruk tekstfeltene til å svare på
spørsmål og nødvendig informasjon. Lagre filen som "NSE-Application-ETTERNAVN.pdf".
FORNAVN:

ETTERNAVN:

FØDSELS- OG PERSONNUMMER:
E-MAIL:

TELEFON:

NÅVÆRENDE/FORRIGE UTDANNINGSINSTITUSJON:
NÅVÆRENDE/FORRIGE UTDANNING:
NÅVÆRENDE/FORRIGE UTDANNINGS UTEKSAMINERINGSÅR:
HVORDAN FIKK DU FØRST HØRE OM NTNUS ENTREPRENØRSKOLE?
Venner/bekjente

Plakater/stand

Forelesning

Sosiale medier

Annet

Jeg ønsker å delta i forskningsprosjektet som pågår ved NTNUs Entreprenørskole i samabeid med Engage
som beskrevet i slutten av dokumentet
Ja, jeg ønsker å delta
Nei, jeg ønsker ikke å delta
I de påfølgende feltene (på denne og de to neste sidene), vennligst besvar punktene/spørsmålene.
1. Beskriv deg selv.
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2. Fortell om engasjement du har, eller har hatt, eller initiativ du har iverksatt.

3. Hvorfor søker du dette studiet og hva er dine forventninger?

4. Har du oppnådd noen prestasjoner du er spesielt stolt over?

5. Beskriv en person som du mener er ”entreprenøriell” og hvordan denne inspirerer deg.
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6. Hva gjør deg egnet til å lede og utvikle nye teknologibedrifter?

7. Hvilke erfaringer har du fra å jobbe i team, og hvordan fungerer du i en slik setting?

8. Du trenger ikke ha egne ideer for å begynne på NTNUs Entreprenørskole, men vi oppfordrer
studenter til å kvalitetsvurdere ideer i studiet. Har du egne forretningsideer? Beskriv kort.

9. Hvilke typer ideer eller problemer ønsker du å jobbe med?

10. Nevn noe du ville forandret i samfunnet - og hvordan ville du gjort det?
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Vil du delta i forskningsprosjektet ‘Alumniundersøkelse av
studenter med og uten entreprenørskapsutdanning’?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvorvidt studenter som
har gjennomført entreprenørskapsutdanning endrer adferd, for å slik kunne si noe om hvilke utfall slike utdanninger
kan ha. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship) arbeider med entreprenørskapsutdanning i høyere
utdanning i Norge og internasjonalt. Målet med senteret er å utarbeide nye læremetoder, introdusere
entreprenørskapsutdanning til et høyere antall studenter, samt utvikle de metoder som i dag eksisterer, for å slik
kunne utdanne endringsagenter for fremtidens utfordringer.
Et sentralt mål i senteret er å undersøke hvorvidt studenter som har gjennomført entreprenørskapsutdanning endrer
sin adferd, for å slik kunne si noe om hvilke utfall slike utdanninger kan ha. Utfall fra entreprenørskapsutdanning er
definert som mer enn kun nye bedrifter, og det er dermed interessant å se hvilke aktiviteter som gjennomføres hos
entreprenørskapsstudenter og tidligere studenter i slike utdanninger. Målet vil da være å utvikle senterets aktivitet
videre, oppnå en forståelse over hva studenter gjør etter endt utdanning, samt å spre denne kunnskapen gjennom
publiseringer i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Torgeir Aadland, førsteamanuensis
NTNUs Entreprenørskole & Engage – senter for fremragende utdanning
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Fakultet for økonomi
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU
torgeir.aadland@ntnu.no / engage-research@iot.ntnu.no
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Som søker til NTNUs Entreprenørskole er det ønskelig at du deltar i studien, slik at vi kan undersøke ovennevnte
problemstillinger med et passende utvalg. Kontaktinformasjonen din er utlevert til NTNUs Entreprenørskole i
forbindelse med opptak fra opptakskontoret ved NTNU og administrasjonen ved Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse.
Hva innebærer det for deg å delta?
Du behøver ikke å foreta deg noe, da studien baserer seg på registerdata hentet fra Skatteetaten. Blant annet vil det
hentes inn informasjon om eierforhold i bedrifter, arbeids- og inntektsforhold, roller og knytninger, samt generell
bakgrunnsinformasjon. Det vil også samles inn søknadsdokumenter fra sist innsendte søknad for opptak til NTNUs
Entreprenørskole. Disse dokumentene vil likevel ikke settes sammen med øvrig informasjon, og vil oppevares med
samme sikkerhet, men adskilt fra øvrig data. Det vil også kunne være aktuelt å innhente informasjon fra Innovasjon
Norge og Norges Forskningsråd angående prosjekter deltakerne eventuelt har hos disse.
Det er frivillig å delta
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi
noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg
hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vurderingen for opptak eller plikter i studieløpet vil ikke bli
påvirket av eventuell deltakelse i studien.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene
konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Datamaterialet fra prosjektet vil lagres i NTNUs
datasystemer, og for å ivareta konfidensialitet vil forskningsdata og koblingsnøkkel/personinformasjon lagres adskilt.
Direkte personidentifiserende opplysninger fjernes fra datasettet og lagres på en lagringsenhet som oppbevares i et
privat, låsbart kontor. Daglig ansvarlig er førsteamanuensis Torgeir Aadland. Førsteamanuensis Dag Håkon
Haneberg, professor Roger Sørheim samt seniorrådgiver Kari Djupdal vil også delta i prosjektet. Nevnte personer vil
dermed ha tilgang til dataene og koblingsnøkkel, og alle er ansatt ved NTNU i Trondheim og tilknyttet Engage.
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Det vil ikke utover ovennevnte personer være andre som har tilgang til det fullstendige datasettet, og datasettet skal
ikke behandles utenfor den Europeiske Union. Dataen vil likevel brukes i internasjonale publikasjoner, men da i
anonymisert form, og gjennomsnittlige deskriptive data vil bli brukt om hele populasjonen det samles inn data om.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2026. Etter denne dato vil dataen fortsatt holdes anonym og lagres på
NTNUs datasystemer fram til 31.12.2031 for å kunne gjennomføre oppfølgingsstudier.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- få slettet personopplysninger om deg,
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra NTNU, ved institusjonens øverste leder
har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i
samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Torgeir Aadland eller Kari Djupdal ved NTNU (engage-research@iot.ntnu.no – merkes «Alumnistudie»).
• Vårt personvernombud: Thomas Helgesen
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55582117.
Med vennlig hilsen
Roger Sørheim, professor

Torgeir Aadland, førsteamanuensis

Samtykkeerklæring Søknad NTNUs Entreprenørskole
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet ‘Alumniundersøkelse av studenter med og uten
entreprenørskapsutdanning’, og har anledning til å stille spørsmål. Gjennom søknadsskjemaet til NTNUs
Entreprenørskole, som leveres gjennom søknadsportalen til opptakskomiteen
gir jeg mitt samtykke til å delta i studien.
gir jeg ikke mitt samtykke til å delta i studien.
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31.12.2031
__________________________________________________________________
Navn prosjektdeltaker

_____________________
Fødselsdato

Gjennom innlevering til søknadsportalen regnes deltaker som identifisert og
dokumentet signert. Skjema som ikke er utfylt registreres som at deltaker ikke gir
samtykke.

______________________
Signert dato (autoutfylling)
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