
Student akselerator program 
Nivå 1 

Er du interessert i studententreprenørskap og vil lære mer? Eller ønsker å bli med i en allerede 
eksisterende startup? Da har du kommet til riktig sted!! 

Hvorfor bør du bli med i vår student akselerator? 
Har du en ide du har ruget på en stund og er nysgjerrig på all praten om startup-verden? Kanskje du 

alt har startet og prate om din fantastiske ide til familien eller nære venner? Ser du en glippe i 
markedet og lurer på hvorfor ingen har fylt den enda? Insj akseleratorprogram er der for deg og kan 
hjelpe deg med å utvikle din ide fra et business synspunkt. Vi vil hjelpe deg å finne ut av hvilket 

“problem” du forsøker å løse og hva dine kunder egentlig ønsker og trenger. 
 

Vårt akselerator program er delt inn i 2 ulike nivåer - nivå 1 og nivå 2 

Nivå 1 er ment for å være en introduksjon til entreprenørskap og startup verden. Dette programmet 

tar satse på å være en inspirasjonskilde hvor du som student uten en ide og som bare er nysgjerrig 

på entreprenørskap,  eller er i tidlig fase av utviklingen av din ide.  

Gjennom vårt akseleratorprogram vil du få sjansen til å undersøke og få innsikt i hva student 

gründerskap virkelig er. Vårt nivå 1 program er et  4- ukers online program, hovedsakelig bestående 

av forelesninger og følgende workshops. Vi ønsker også å gi deg inspirasjon og mer kunnskap 

gjennom ressurser som vi distribuerer direkte til deg. Dette gjør vi for at du skal få en forståelse av 

hvorfor de ulike stegene er viktige for en startup i startfasen, uten å studere det gjennom fag på 

universitetet. Vi ønsker å spre gleden man kan få gjennom entreprenørskap gjennom studietiden og 

vise hvor gøy man kan ha det ved å leke med business-ideer.  

 

De digitale samlingene over 4 uker er en obligatoriske aktivitet og etter programmetslutt vil du 

kunne få muligheten til å ta del i en startup-matchmaking-meeting for de som er interesserte i å bli 

en intern i en av startupene vi har her hos Insj. Du vil også sitte igjen med kunnskap nok  til å ta det 

første steget for å starte noe selv. Med litt ekstra innsats og konkretisering på din startup idee vil du 

kunne kvalifisere for vårt nivå 2 program. Nivå 1 programmet vil i år foregå på norsk, du trenger ikke 

å snakke norsk flytende for å være med, men du må kunne nok til at du kan henge med.  

 

Nivå 2 er vårt “originale” program, for studenter med en definert ide som ønsker å utforske 

entreprenørskap videre og finne den riktige problemløsningen for business-ideen sin. Modulene 

gjennom dette programmet er klasseromsbasert, vanligvis holdt i våre lokaler i Forskningsparken. 

Hovedmålet her er å videreutvikle ideen din slik at den nærmer seg klar for kunder.  Dette betyr at vi 

vil fokusere mye på å finne riktig ide til marked fit. Insj vil gi deg verktøyene, ressursene og støtten 

du trenger for å starte opp  din egen bedrift.  

 

 



Før du søker Nivå 1 – Hva bør du vite? 

Vi er glade for å se at du vurderer å delta på vårt program! Nivå 1 programmet vil foregå i onsdager 

fra 17-19 i ukene 9-12. Disse to timers online moduler vil gi deg som deltaker kunnskap fra 

interessante og relevante gjesteforelesere.  
Søknadsprosessen - Nivå 1 

Begge nivåene tar imot søknader fra alle nåværende student, uavhengig av faglig bakgrunn og hvor 
langt i studieløpet ditt du har kommet (dersom du selv ikke er student, krever vi at én eller flere i 

teamet ditt er student). Du kan melde deg opp alene eller sammen med flere som former et team. Vi 
ser etter studenter med et høyt motivasjonsnivå for å realisere deres egen ide eller hjelpe andre 
studenter med sin ide. Vi forventer ikke at du har masse kunnskap om entreprenørskap og/eller 

innovasjon på forhånd, men du må ha en indre drive og et ønske å lære mer.  

Nivå 1 er åpen for alle! Du søker på dette programmet gjennom vår nettside. Her vil du bli bedt om å 

svare på noen enkle spørsmål som: Hvorfor ønsker du å ta del i programmet. Kunne du tenke deg å 
ta del i vårt internship program? Har du et mål om å utvikle din egen startup ide? Ved å fylle ut dette 

søknadsskjemaet vil du automatisk bli tilbudt en plass i vårt program. 

Fullstendig oversikt over programmet 

Week 1 

Tips mandag 01.03 Velkommen til programmet  

Modul onsdag 03.03 Hva er entreprenørskap og innovasjon? 

Aktivitets fredag 05.03 Hvem er jeg i startup verden? 

Week 2 

Tips mandag 08.03 Noen lesetips 

Modul onsdag 10.03 Idegenerering 

Aktivitets fredag 12.03 FNs bærekraftsmål 

Week 3 

Tips mandag 15.03 Innovasjon på Youtube 

Modul onsdag 17.03 Problem validering 

Aktivitets fredag 19.03 Hvilke egenskaper har jeg? 

Week 4 

Tips  mandag 22.03 Gode start-up historier 

Modul onsdag 24.03 Prototyping MVP 

Aktivitets fredag 26.03 Veien videre 

http://www.insjuio.no/akselerator


Forklaring av de ulike type møtene 
Tips mandager 
På mandager vil vi gi dere våre beste tips og triks for å bedre forstå startup verden og hvordan 

snakke “startup-språket”.  

Modul onsdager  17.00-19.00 
Onsdager er vår eneste obligatoriske aktivitet. Dette er 2 timers lange moduler, hvor vi kombinerer 
et foredrag fra en gjesteforeleser med en kortere diskusjon/workshop session. Målet for 
onsdagsmøtene er å gi deg de grunnleggende kunnskapene om entreprenørskap og gi deg 

motivasjonen og inspirasjonen du trenger for å starte noe eget. Vi ønsker å ta del i å kickstarte ditt 
gründer eventyr.  

Aktivitets fredag 
På fredager kommer vi til å gi deg en liten øvelse du kan gjøre over helgen. Dette er ikke en 
obligatorisk aktivitet, men en aktivitet som ofte henger i tråd med det vi har gått gjennom tidligere i 
uken. Målet er å hjelpe deg og finne ut mer om deg selv og hva som driver deg. Forhåpentligvis vil 

disse øvelsene hjelpe deg på veien med å finne ut av hvordan du kan sette ditt avtrykk på verden.  

Hva sitter du igjen med etter endt program?  
- Du vet hvordan å validere en business idé 

- Du er blitt del av et nettverk av andre studenter interessert i entreprenørskap 

- Bedre rustet for å søke vårt nivå 2 program, gitt at du jobber videre med din ide og møter de 

andre kravene 

- Pushet du trenger for å tørre å ta sjansen på å starte noe selv 

 

 

Søk nå! 
Klarte vi å fange interessen din for ett av våre program?  Du kan søke nå gjennom vår 

nettside.  

Trykk på den store grønne knappen og velg det nivå du ønsker å søke på! 

Lurer du på noe mer?  Kontakt oss på accelerator@insjuio.no eller Ingrid@insjuio.no 
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