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Inspiration - Idéutveckling - Entreprenörskap
Projekt: Förstärkt entreprenöriell kultur vid Umeå universitet

Är du intresserad av att lära dig mer om
hur din kunskap kan användas på andra
sätt än i undervisning och forskning? Vill
du veta mer om idéutveckling och entreprenöriella processer?

Träff 1, 21 oktober: Idéverkstad. Inspirationsföreläsning och workshop om idégenerering och att
pitcha (affärs)idéer.

Workshopserien Entreprenom ger dig möjlighet att
utveckla din förmåga att generera idéer och utveckla
dessa i grupp. Under processen får du feedback från
olika experter och utvecklar även ditt nätverk.

Träff 3, 4 november: Hur testar jag idén mot kund?

Syftet är att inspirera och utveckla kännedomen om
idéutveckling och entreprenörskap vid Umeå universitet.

Träff 5, 18 november: Presentation för en panel av
experter. Bästa presentation utses.

Målgrupp

Lärare och forskare vid Umeå universitet som har
intresse för eller vill veta mer om utveckling av
(affärs)idéer som ett sätt att nyttiggöra lärarens kunskap.
Du är välkommen oavsett om du redan har en idé
eller inte. Vid det första tillfället genereras de idéer
som du och din grupp kommer att arbeta med under
kommande workshops. Idéerna skapas utifrån ett på
förhand givet tema.

Upplägg

Kursstart: 21 oktober, med 5 eftermiddagar.
Processledare: Mats Nordström, Handelshögskolan
vid Umeå universitet
Plats: Sliperiet, konstnärligt Campus

Träff 2, 28 oktober: Hur paketerar jag min produkt
eller tjänst?

Träff 4, 11 november: Visualisering av tjänst/fabrication av prototyp.

Anmälan

Om du vill delta i Entreprenom är du välkommen att
anmäla dig här

Entreprenom bygger på en workshopserie som sedan 2002 även
ges till studenter från olika fakulteter vid Umeå universitet.
Workshopen organiseras inom ramen för ett av Tillväxtverket
finansierat projekt: Förstärkt entreprenöriell kultur vid Umeå
universitet som pågår under 2015 och 2016. Projektet syftar till att
utveckla, testa, utvärdera och skapa diskussion om aktiviteter som
kan förstärka förutsättningarna för och faktiskt engagemang i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter på så sätt att universitetets
kärnverksamhet stärks.
Projektet ska bidra till att öka kännedomen om universitetets miljöer för samverkan och innovation och de möjligheter de erbjuder.
Läs mer om projektet.

