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Studieplan 2004/2005

210503 deltid - Kulturbasert næringsutvikling

Kulturbasert næringsutvikling er et nytt studietilbud ved Høgskolen i Lillehammer høsten
2004. Studiet har som mål å gi studentene kunnskap om næringsutvikling og nyskaping -
generelt sett. Studentene skal utvikle forståelse for de spesifikke muligheter og utfordringer
som er knyttet til kultur og kultursektoren. Samtidig som man skal få innsikt i kulturens
muligheter til næringsutvikling skal man også utvikle innsikt i dens sårbarhet og integritet.

Faglig innhold

Studiet er bygd opp om to emner hver på 15 studiepoeng:

Kultur og kulturforståelse (høst 2004)
Lokal næringsutvikling på kulturbasis (vår 2005)

Det planlegges to studiesamlinger til hvert emne. Samlingene holdes på Høgskolen i Lillehammer.
Mellom samlingene legges det opp til at studentene skal arbeide i grupper bl.a. ved bruk av Internett.

Studiet har som mål å gi studentene kunnskap om næringsutvikling og nyskaping - generelt sett.
Studentene skal utvikle forståelse for de spesifikke muligheter og utfordringer som er knyttet til kultur
og kultursektoren. Samtidig som man skal få innsikt i kulturens muligheter til næringsutvikling skal
man også utvikle innsikt i dens sårbarhet og integritet.

Yrkesmuligheter

Studiet retter seg mot ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre instanser som arbeidet med
kultur og næringsutvikling.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse

Undervisnings- og læringsmetode
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Kulturbasert næringsutvikling er organisert på en slik måte at det er mulig å følge det samtidig som en
er i full jobb.

Studiets pedagogiske plattform bygger på problemorientert læring, hvor problemstillinger hentes fra
praksis og egen arbeidssituasjon. Studentene arbeider med studiets læringsmål gjennom utstrakt bruk
av cases (eksempelstudier), i tillegg til litteraturstudier. Studiet legger vekt på at studentene har ansvar
for egen læring. Medstudenter, veiledere og egen arbeidsplass vil også utgjøre viktige læringsressurser
i studiet. Studiets virtuelle møtested og arbeidsrom er det nettbaserte læringsmiljøet.

Det legges opp til fire felles samlinger i studiet, i oppstarten og avslutningen av hvert av emnene. Den
første samlingen er også lagt opp som en introduksjon for hele studiet. Veiledning underveis vil
primært foregå i det nettbaserte læringsmiljøet.

Eksamen

Innlevering av skriftlig arbeide til mappe er lagt inn som arbeidskrav i hvert av emnene. For hvert
emne avholdes muntlig eksamen med utgangspunkt i mappearbeidene og pensum. Sluttkarakteren gis
med bokstavkarakter innen en karakterskala A-F.

Utenlandsopphold

Ikke aktuelt på studier på 60 studiepoeng eller mindre.

Spesielle reglement/lover

Det beregnes ingen studieavgift, men studentene må betale semesteravgift til Studentsamskipnaden i
Oppland. I tillegg kommer kostnader til litteratur og studiemateriell samt til reise og opphold i
forbindelse med samlingene ved HiL.

Heltid/ deltid

Deltid

Studielengde

1 år på deltid

Grad/ kompetanse
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Opptak

Lokalt opptak

Kull

2004/2005

Godkjenningsdato

29.11.2003
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Emneoversikt


