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Studieplan 2004/2005

210925 deltid - Informasjonsrådgiverstudiet

Informasjonsrådgiverstudiet (IRS) er et årsstudium på deltid over 2 år. Studiet består av 10
emner (5 emner 1. år og 5 emner 2. år). Emnene er satt sammen til et helhetlig system. Tre
hovedtemaer går igjen i hele studiet. Disse er: Informasjon, kommunikasjon og ledelse.

IRS er spesielt rettet mot personer som arbeider med informasjon og kommunikasjon eller
som ønsker seg slike arbeidsoppgaver.

Faglig innhold

IRS er delt i 10 emner hver på 6 studiepoeng. Til hvert emne er det studiesamlinger ved Høgskolen i
Lillehammer. Studiet er nettbasert.

Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb, omsorgsoppgaver eller andre studier. IRS retter
seg mot personer som ønsker å arbeide med informasjon og kommunikasjon i offentlig og privat
sektor.

Informasjonsrådgiverstudiet (IRS) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) er et deltidsstudium i
informasjon, kommunikasjon og ledelse - studiet teller 60 studiepoeng, og gjennomføres over 2 år på
deltid.

Yrkesmuligheter

Det yrkesmessige målet med studiet er at studentene etter gjennomført studium skal kunne gå inn i
rekrutteringsstillinger i virksomhetens informasjonsstab. Et annen mål er å danne grunnlaget for videre
studier for å utdype både i dybde og i bredde den kunnskap som studentene erverver gjennom dette
studium. 
Opptakskravet er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse, men mange av studentene har
høgere utdanning fra tidligere og tar studiet som en ytterligere yrkesretting.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkomeptanse
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1.  

2.  

Undervisnings- og læringsmetode

Studiet er modularisert i 10 moduler. Til hver av modulene er det en 3-dagers studiesamling ved
høgskolen, mellom samlingene arbeider studentene med prosjektoppgaver under veiledning.
Informasjon og kommunikasjon skjer i et eget læringsmiljø på Internett, og det er nødvendig med
tilgang på Internett for å holde seg oppdatert.

Det er knyttet arbeidskrav til hvert emne. Dette er prosjektoppgaver som studentene arbeider med
mellom samlingene. Det blir gitt veiledning av fagansvarlig til disse oppgavene. Det anbefales at
studentene arbeider i grupper, og på første samling om høsten blir studentene delt inn i grupper.

Eksamen

Det finnes to eksamensmuligheter ved IRS:

To hjemme-eksamener over 14 dager - hver på 30 studiepoeng. Eksamenene gjennomføres da
ved avslutningen av hvert studieår.
Hjemme-eksamen over 14 dager - 60 studiepoeng. Eksamen gjennomføres da ved avslutning av
2. studieår.

Eksamen kan gjennomføres i gruppe eller individuelt etter eget valg og avsluttes med en muntlig
overprøving med intern og ekstern sensor. Det benyttes bokstavskarakterer A-E ved evaluering.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på årsstudium.

Spesielle reglement/lover

IRS er finansiert ved studieavgifter. Hvert emne koster 3.500,- kroner. Studiet faktureres for hvert
emne. I tillegg kommer kostnader til pensumlitteratur og studiemateriell på omlag kr. 1.000,- pr. emne
og kostnader knyttet til reise og opphold på Lillehammer i forbindelse med studiesamlingene.
Studentene må også betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland.

Heltid/ deltid

Deltid
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Studielengde

2 år - deltid

Grad/ kompetanse

Opptak

Lokalt opptak

Kull

2004/2005

Godkjenningsdato

29.11.2003
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Emneoversikt


