Studieplan 2021/2022
Årsstudium i reiseliv og turisme
Studiepoeng: 60
Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Kandidaten
har kunnskap om reiselivsproduksjon, og reiselivets virkninger på det øvrige
samfunn.
har kunnskap om attraksjons- og opplevelsesproduksjon.
har innsikt i hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer sine produkter til
markedet.
har kunnskap om markedssegmentering, forbrukeratferd, markedskanaler og
kunnskap om generell markedsføring.
har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige fenomener som blant annet,
kommunikasjon, formell og uformell struktur, organisasjonskultur,
beslutningsprosesser, makt og konflikter.
har kunnskap om hvordan man arbeider i prosjekt og hvordan man skal lede
prosjekter.
forstår regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.
Ferdigheter
Kandidaten
kan avslutte et lite bedriftsregnskap og foreta tradisjonell analyse av regnskapet.
kan utarbeide resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.
kan finne, vurdere og referere i henhold til vitenskapelige kriterier til informasjon
og fagstoff.
kan anvende kunnskap om organisasjonsmessige fenomener for å forstå det som
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skjer i organisasjoner.
kan gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.
Generell kompetanse
Kandidaten
kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt
og i grupper.

Målgruppe
Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen, og
for deg som vil ha innføring i attraksjons- og opplevelsesutvikling, markedsføring og
prosjektledelse.
Årsstudiet er en fin mulighet til å vurdere om reiselivs- og opplevelsesutdanningene er
et riktig studievalg for deg. I tillegg oppnår du kompetanse på reiselivsfeltet og i
markedsføring og ledelse. Du kan også søke om å få innpasset årsstudiet i andre
bachelorutdanninger. Årsstudiet er også godt egnet for deg som har jobbet i næringen
noen år og som ønsker mer formell kompetanse.
Årstudiet i reiseliv og turisme tilsvarer første studieår ved bachelorutdanningen
reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og ledelse av
turismeopplevelser. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på
bachelorutdanningen reiselivsledelse eller i bachelorutdanningen markedsføring og
ledelse av turismeopplevelser, søker samordna opptak. Det gis da fritak for første
studieår.

Bli med på Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved Høgskolen i Innlandet og møt
studenter, ansatte og søkere.

Opptakskrav og rangering
Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent
realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer
Gjennom semesteret vil undervisningen variere mellom forelesninger, seminarer,
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praktiske øvelser og gruppeveiledning. Det gjennomføres en obligatorisk ekskusjon i
løpet av høstsemesteret.

Vurderingsformer
Emnene har forskjellige eksamensformer. Se det enkelte emne for detaljer.

Internasjonalisering
Utenlandsopphold tilbys ikke på årsstudier, men er aktuelt dersom man studerer videre
på bachelor i reiseliv.

Kull
2021

Årsstudium i reiseliv og turisme: Emneoppbygging/struktur
Emnekode Emnets navn

S.poeng

O/V *)

Studiepoeng pr. semester
S1(H)

RLT1005/1 Innføring i reiseliv

S2(V)

7,5

O

7,5

15

O

15

ØKA1013/1 Markedsføring

7,5

O

7,5

ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse

7,5

O

7,5

OLA1012/1 Verdiskapende prosjektledelse

7,5

O

7,5

OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis

7,5

O

7,5

MLT1003/1 Regnskap og budsjettering

7,5

O

RLT1002

Attraksjons- og opplevelsesutvikling

Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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7,5
30

30

Emneoversikt
RLT1005/1 Innføring i reiseliv
Emnekode: RLT1005/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Kan identifisere reiselivsprodukter og sentrale produsentgrupper i næringen
Har kunnskaper om kunde- og markedsforståelse
Har kunnskaper om reiselivets plass og virkninger på det øvrige samfunnet
Ferdigheter:
Kan analysere samspillet mellom primære reiselivstilbydere og aktører i samfunnet
som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling
Kan anvende reiselivsfaglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
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Generell kompetanse:
Kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
Kan kommunisere med fagpersoner, representanter for næringen og forvaltningen
på et faglig nivå

Innhold
Emnet har flere deltemaer som skal bidra til en grunnleggende forståelse av
reiselivsproduksjon. For det første omfatter emnet kunnskap om hva reiselivsprodukter
er og de sentrale produsentgruppene (bransjene) i næringen. For det andre gir emnet
innføring i en kunde- og markedsforståelse i reiselivssammenheng. Det tredje temaet
legger vekt på innsikter i samspillet mellom de primære reiselivstilbydere og aktører i
samfunnet som påvirker rammebetingelser og muligheter for reiselivsutvikling. Det siste
temaet er en innføring i reiselivets sosiale og kulturelle virkninger på vertssamfunnet.

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen blir lagt opp som forelesninger og seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Det vil bli gitt to arbeidskrav i emnet, hvorav det ene er individuelt og det andre en
gruppebesvarelse. Studentene må ha godkjent begge arbeidskravene før de kan gå opp
til eksamen.

Eksamen
4 timers skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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RLT1002 Attraksjons- og
opplevelsesutvikling
Emnekode: RLT1002
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle.

Læringsutbytte
Et hovedmål med emnet attraksjons- og opplevelsesproduksjon er å gi studentene
innføring i hvordan opplevelser iscenesettes og dramatiseres. Studentene skal også
kjenne til hvordan opplevelsesbedrifter kan foreta analyser for kunne tilrettelegge for en
meningsfull opplevelse for ulike kundegrupper. Videre skal studentene etter endt emnet
ha kjennskap til sentrale forhold som har betydning for kundenes valg om å besøke en
attraksjon fremfor en annen. Det er også et mål med emnet at studentene skal kunne
gjennomføre enkle analyser av lønnsomheten knyttet til opplevelseskonsepter.

Innhold
Emnet attraksjons- og opplevelsesutvikling tar for seg utviklingen av
opplevelsesindustrien frem til i dag. Emnet tar også opp sentrale begreper og modeller
knyttet til utvikling og ledelse av opplevelsesbedrifter og attraksjoner. Spesielt fokuseres
det på hva som bidrar eller skaper en meningsfull eller verdifull opplevelse for kunder.
Således er emnet ment å fremheve viktigheten av god kundeforståelse og hvordan dette
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kan oppnås. Det er også et mål med emnet å peke på hvordan man ved enkle
beregninger kan vurdere lønnsomheten av opplevelseskonsepter.

Arbeids- og undervisningsformer
Teoretiske emner vil bli introdusert gjennom tradisjonelle forelesninger og/eller
seminarer. Det tilstrebes en praktisk tilnærming og anvendelse av teori gjennom
ekskursjon og/eller gjesteforelesere og workshops.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Det legges opp til et gruppebasert arbeidskrav.

Eksamen
Eksamen i faget består av en skriftlig og muntlig del. Skriftlig del gjennomføres som en
gruppebasert hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen vil gå over tre dager hvor gruppen
kan bestå av inntil tre (3) personer. På hjemmeeksamen vil det bli gitt en veiledende
karakter hva gruppen som et hele har oppnådd på det skriftlige arbeidet. Muntlig del
gjøres gruppevis. Den muntlige delen er ment å teste i hvilken grad gruppen som et hele
er i stand til å forsvare det skriftlige arbeidet. Gruppen er således i fellesskap ansvarlig
for det sluttresultatet som oppnås. Her kan gruppen enten bli stående på samme
karakter som oppgitt på skriftlig del. Alternativt kan gruppen forbedre eller forverre
karakteren i forhold til skriftlig del. Det forventes at alle gruppemedlemmene deltar
aktivt under den muntlige eksamineringen. I særlige tilfeller kan det, hvis en eller flere
kandidater åpenbart ikke har deltatt i gruppearbeidet (gratispassasjerproblemet) være
aktuelt å differensiere sluttresultatet som de enkelte gruppemedlemmene oppnår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1013/1 Markedsføring
Emnekode: ØKA1013/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale
begreper
kan forklare begrepene markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har
for virksomheter
kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og
prosesser, med fokus på:
hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og
konkurransevirkemidler
kan diskutere hvordan verdi for kunden skapes og hvordan dette påvirker
kundens/brukerens lojalitet og tillitt.
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Ferdigheter
Studenten
kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens
markedsføringsutfordringer
kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø,
konkurransesituasjon og kunder
kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert
på markedsanalysen
kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser
Generell kompetanse
har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og
dermed virksomhetens inntekter

Innhold
Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
Markeds- og kundeorientering
Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
Strategi og markedsplanleggingsprosessen
Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler
Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging
Markedsetikk og samfunnsansvar
Digital markedsføring

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsing i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen
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4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse
Emnekode: ØKA1017/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Vår
Høstsemester for Bachelor i økonomi og administrasjon og Årsstudium i
bedriftsøkonomi. Vårsemester for øvrige studier.

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-,
beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
kan gjøre rede for teorier for organisasjonskultur, samt og makt og konflikter i
organisasjoner
kan gjøre rede for sentrale motivasjons- og belønningsteorier
kan gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og
organisasjonsnivå
kan beskrive ulike teorier om ledelse
kan gjøre rede for sammenhenger mellom organisasjonen og dens interessenter
og omgivelser
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Ferdigheter
Studenten
kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå
organisasjoners virkemåter
kan drøfte og analysere typiske organisatoriske problemer og dilemmaer, samt
foreslår løsninger på disse
kan diskutere organisasjonstemaer på en systematisk måte
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere selvstendig om hvordan organisasjoner fungerer
kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et
selvstendig faglig grunnlag

Innhold
Mål, strategi og effektivitet
Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
Organisasjoners omgivelser
Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
Læring og innovasjon
Endring og organisasjonsutvikling
Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, gruppearbeid med diskusjon av case for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.
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Eksamen
4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2022 gjort endringer i eksamensform på
emnet.
Eksamensformen våren 2022 er individuell skriftlig hjemmeeksamen, 6 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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OLA1012/1 Verdiskapende
prosjektledelse
Emnekode: OLA1012/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: OLA1001, ØKA1017 eller tilsvarende grunnleggende
organisasjonsfag

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten:
har innsikt i sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse.
har grunnleggende kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner verdiskapende
prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av
prosjekter i arbeidslivet
har innsikt i prosjektlederens sentrale rolle i prosjekter
har innsikt i hvordan usikkerhet og interessenter influerer prosjekters mulighet for
målrealisering
Ferdigheter
Studenten:
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kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og
innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
kan skrive resonnerende tekst omkring prosjektarbeid og -styring
Generell kompetanse
Studenten:
er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten
skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy
som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Innhold
Prosjekter er en sentral del av virksomheters organisering og arbeidsform for
gjennomføring av oppgaver som ikke løses gjennom ordinær drift. Gjennom emnet vil
studentene få en generell innføring i prosjekter som fenomen i arbeidslivet. Emnet vil gi
en innføring i sentrale aspekter ved prosjekt som styrings-, organisering-, ledelses-, og
arbeidsform. Temaer som usikkerhet, læring i prosjekter, innovasjon, interessenters
innflytelse på prosjekter, er blant de sentrale temaene som blir belyst. Noe av det mest
sentrale ved prosjekter er knyttet til at prosjektet som leveranse er et virkemiddel for å
oppnå andre mål og formål. Prosjektenes verdiskapende elementer fra initiering til
gevinstrealisering, er derfor noe av det mest sentrale ved prosjekter, og vil
gjennomgående bli behandlet ved emnet. Prosjektlederens sentrale rolle for prosjekters
potensielle suksess vil også bli behandlet.

Arbeids- og undervisningsformer
Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges
det opp til felles undervisning i form av forelesninger, seminarer med case, selvstudier
og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Gjennom enten fiktive eller reelle avgrensede prosjekter skal studentene gjennomføre
øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på
arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og
læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang.
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Eksamen
Individuell hjemmeeksamen, men inntil 2 kan skrive oppgave sammen. 48 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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OLA1013/1 Prosjektledelse i praksis
Emnekode: OLA1013/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: OLA1001, ØKA1017 eller tilsvarende grunnleggende
organisasjonsfag, samt OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten:
har kjennskap organisering og gjennomføring av prosjekter.
har grunnleggende kunnskap og innsikt i sentrale forhold knyttet til teamarbeid i
prosjekter
har innsikt i hvordan kommunikasjon internt og eksternt i prosjekter påvirker
muligheten for prosjektsuksess
skal gjennom en prakademisk tilnærming kunne kople teoretiske elementer til
praktiske erfaringer med prosjektarbeid
Ferdigheter
Studenten:
kan planlegge og gjennomføre reelle prosjekter
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kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og
planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, framgangsmåte og
virkemidler.
kan arbeide i prosjektteam på en hensiktsmessig måte basert på anerkjente
metoder og tilnærminger for problemløsning og prosjektstyring
kan planlegge og starte opp prosjektteam og anvende oppstartsaktiviteter knyttet
til teamarbeid
Generell kompetanse
Studenten:
har samarbeidsevner og kan løse problemstillinger på en kreativ måte
har innsikt i kompleksiteten knyttet til gjennomføring av prosjekter når det gjelder
forhold mellom oppdragsiver og prosjektteam
er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten
skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy
som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.

Innhold
Gjennom en tilnærming hvor faglig, akademisk teori kombineres med praksis, i form av
en prakademisk tilnærming, settes studentene i stand til å planlegge gjennomføre et
reelt prosjekt. I emnet vil studentene forholde seg til en oppdragsgiver, benevnt som
prosjekteier, og i samarbeid med disse og andre interessenter gjennomføre et prosjekt.
Prosjektarbeid foregår i betydelig grad i team, og det vil være betydelig oppmerksomhet
mot team som fenomen mer generelt, og prosjektteam mer spesielt. Studentene skal i
gjennomføring arbeide sammen i team og levere et prosjekt til oppdragsgiver i slutten
av emnets gjennomføring.

Arbeids- og undervisningsformer
Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges
det opp til felles undervisning i form av forelesninger, selvstudier og gruppearbeid. I all
hovedsak vil gjennomføring bestå av å planlegge og gjennomføre prosjekter i praksis,
hvor studentene arbeider i team og forholder seg til en ekstern oppdragsgiver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Gjennom reelle prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil
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kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk
gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets
omfang. Emnet er basert på obligatorisk deltakelse i grupper/team.

Eksamen
Gruppeinnlevering av bearbeidet versjon av prosjektrapporten som var ett av
arbeidskravene (teller 40% av sluttkarakteren i emnet).
48 timers individuell hjemmeeksamen (teller 60% av sluttkarakteren i emnet).

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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MLT1003/1 Regnskap og budsjettering
Emnekode: MLT1003/1
Studiepoeng: 7,5
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Forstå regnskapets innhold, oppgaver og oppbygning.
Gjøre rede for viktige grunnleggende regnskapsprinsipper og rammer.
Forklare sentrale inndelinger av bedriftens kostnader
Gjøre rede for ulike kalkylemetoder som kan brukes i prissetting av produktene
Ferdigheter:
Avslutte et regnskap og stille opp en enkel resultat-, og balanseoppstilling.
Analysere en bedrifts likviditet, lønnsomhet, finansiering og soliditet.
Drøfte og vurdere tiltak med utgangspunkt i en regnskapsanalyse bygd på
nøkkeltall
Utarbeide et resultatbudsjett.
Utarbeide et likviditetsbudsjett
Gjennomføre produktkalkulasjon med anerkjente kalkylemetoder.
Generell kompetanse:
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Forstå hvordan regnskapet kan brukes som informasjonskilde, men også dets
begrensninger og svakheter.

Innhold
Temamessig er emnet delt inn i fire deler; regnskapsforståelse, tolking av regnskap,
budsjettering og kalkulasjon.
Emnet skal gi studentene en forståelse av finansregnskapets grunnleggende
regnskapsprinsipper, oppbyggning og rammebetingelser. Å lese et regnskap og forstå
sentrale regnskapsanalytiske forholdstall vil ha et særlig fokus. Å kunne sette opp
budsjetter med utgangspunkt i regnskap og annen informasjon er sentralt. Resultat-, og
likviditetsbudsjettering med underliggende budsjetter vil bli behandlet.
Undervisningsopplegg med eksempler og oppgaver vil gjennomgående være
skreddersydd/tilpasset tjenesteytende sektor og reiselivs- og opplevelsesnæringen
spesielt.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med
arbeidskrav, selvstudium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart. Et arbeidskrav (Kan bli endringer
i antall arbeidskrav på emnet)

Eksamen
4 Timers skoleeksamen
På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2022 gjort endringer i eksamensform på
emnet.
Eksamensformen våren 2022 er individuell skriftlig hjemmeeksamen, 4,5 timer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
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Kalkulator uten innebygd minnekapasitet. Formelsamling

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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