
Handelshøgskolen i Bodø (HHB), UiN, forsker på mange tema knyttet til 
opplevelsessektorer, som verdiskaping, innovasjon, opplevelsesdesign, 
ledelse, markedsføring og konsumentatferd, etc. Opplevelser i nord 
(www.opplevelserinord.no ) er så langt det største forskningsprosjektet og 
har fokus på opplevelsesbasert reiseliv. Reiseliv, kultur og besøksnæringer 
har i økende grad opplevelser som kjerneprodukt, i tillegg har andre bran-
sjer og virksomheter opplevelser som støtteprodukt.

De fl este studier som HHB tilbyr har relevans for ulike sektorer, inkludert 
opplevelsesbaserte sektorer. I tillegg kan studenter fordype seg i kurs som 
fokuserer spesielt på opplevelsesbaserte sektorer. Her har vi synliggjort de 
kursene som spesielt tar et slikt fokus.

HANDELSHØGSKOLEN I BODØ ∞ HHB

Les mer på www.uin.no/hhb

Studer opplevelsesøkonomi 
– opplevelsesbasert verdiskaping for kunde, 
bedrift og sted
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MBA HHB 
Bodø, Tromsø og Helgeland + MBA i ledelse 
Samlingsbaserte studier rettet primært mot personer som er i jobb som har en 
bachelorgrad eller tilsvarende. MBA studiet har foreløpig ikke kurs som fokuserer 
på opplevelsessektorer. Men mange av studentene har skrevet masteroppgave 
knyttet til opplevelsesbaserte sektorer. 

PhD 
Flere av våre doktorgradsstudenter forsker på opplevelsesbaserte sektorer og 
reiseliv spesielt. I kursporteføljen har vi blant annet et kurs i ’innovation and value 
creation in tourism’ og ’qualitative research with focus on experience sectors’.

EVU HHB 
har et samlingsbasert kurs i ’Opplevelsesdesign’ rettet mot personer som jobber 
innen eller med reiseliv og opplevelsessektorer.

Førsteamanuensis Dorthe Eide
Tlf. 75 51 76 91 
dorthe.eide@uin.no

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Handelshøgskolen i Bodø
Kontorsjef Ellen Abelgård
Tlf. 75 51 76 68
ellen.abelgard@uin.no

eller se www.uin.no/hhb

Søknadsfrist 
for enkeltemner er 15. juli og 15. november.

Kursene uthevet i rødt, er mulig å ta uten å være tatt opp på studiet dersom man 
oppfyller krav til forkunnskaper og det er plass. 



1. semester 3. semester 4. semester2. semester

EK335E 
Bedriftsøkonomi og 

økonomistyring 

EK342E 
Verdsettelse og 

lønnsomhetsanalyse

Hovedprofil 
(15 sp)

OR322E 
Strategi og 

 internasjonale  
markeder 

VT308E 
Forskningsmetode 

EK336E 
Samfunnsøkonomi 

Hovedprofil 
(7,5 sp)

Hovedprofil 
(7,5 sp)

MOPP, 
30 sp

FE313E 
Ledelse og etikk

Støtteprofil  
(7,5 sp)

Støtteprofil 
(7,5 sp)

Opptakskrav er en bachelor i økonomi og ledelse eller tilsvarende.  
De fleste kurs undervises på engelsk.

SIVILØKONOM | Master of Science 

in Business

Studentene kan fordype seg i tema relevant for opplevelsessektorer. Det  tilbys 
hovedprofil (30 sp) blant annet innen innovasjon og entreprenørskap, samt 
 internasjonal business og marketing. 

Masteroppgaven (30sp) skal fokusere på valgt hovedprofil. I tillegg kan man velge  
støtteprofilen innenfor ’experience economy’ som består av følgende to kurs  
(totalt 15sp): MF324E Co-creation of value in marketing, og MF321E Innovation 
and management in the experience economy. 

Treårig studium med mulighet for fordypning på tredje år (i form av kurs 
og bacheloroppgave) innen ’Ledelse og markedsføring i service- og  
opplevelsesøkonomien’. I tillegg har studentene et valgfag hvor det er 
tilbud om bl.a. internasjonal markedsføring og tjenestemarkedsføring. 

1. studieår
2014/2015

3. studieår
2016/2017

2. studieår
2015/2016

EX120E  
Examen  

philosophicum                    
10 sp 

EK230E                
Samf.øk, mikro              

7,5 sp

EK232E                 
Offentlig  
økonomi           

7,5 sp

OR125E 
 Organisasjon 

og ledelse                      
7,5 sp  

EK231E                 
Samf.øk, makro          

7,5 sp BE204E  
Bedrifts-

økonomisk  
analyse II 

15 sp
IT139E 

Kunnskaps-
utvikling med 

IKT 5 sp 

OR225E  Verdi-
basert ledelse                         

7,5 sp

ME203E                     
Anvendt 
metode                         
7,5 sp

MA106E           
Statistikk                  

7,5 sp  

EK233E                    
Foretaksstrategi        

5 sp

BE113E          
Innføring i 

 finansregnskap                      
7,5 sp 

MA105E         
Matematikk              

7,5 sp 

BE206E     
Finansiering 

og investering              
7,5

MF104E                    
Markedsføring                     

7,5 sp

Profilering/ 
fordypning      

15 sp

BE114E  
Bedrifts-

økonomi og 
regnskaps-

analyse 
7,5 sp

RE131E                  
Rettslære                  

7,5 sp 

BE207E  
Driftsregnskap 

og  
budsjettering           

7,5

Valgfag 
10 sp

Bachelor-
oppgave 

15sp

Bachelor i økonomi og ledelse 


