Studieplan

Internasjonal markedsføring - semesterpakke
Studiepoeng
30
Type studium
Halvårsstudium og kortere
Språk
Engelsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested

Oppbygging/emner

1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng
Valgfrie emner
(klikk for å velge)

Emnebeskrivelser (2)

Side 1 av 5

Emnebeskrivelser (2)
Prosjektarbeid EK243E
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
PROSJEKTARBEID EK243E
Studiepoeng

10,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Valgemne for
utveklingsstudenter

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Undervisningsspråk

Engelsk

Frode Soelberg
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 76 90
frode.soelberg@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet for prosjektoppgaven skal være en problemstilling kandidaten(e) selv har definert og benytte litteratur som er relevant innenfor det
bedriftsøkonomiske fagområdet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Oppgaven kan utformes på flere måter, der ett eller flere av de følgende elementer anbefales innarbeidet:
Et teoretisk studium basert på tilgjengelig litteratur
En empirisk undersøkelse i en enkelt, eller en gruppe av bedrifter, institusjoner eller personer hvor sammenligninger og analyser er vesentlige.
En utredning av en konkret problemstilling for en eller flere bedrifter eller institusjoner.
Nærmere utdypning av krav til problemstilling og gjennomføring, gis i personlig veiledning
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper Studenten skal:
Kunne formulere en problemstilling og drøfte denne med utgangspunkt i en faglig begrunnet tilnærming og forskningsmetodiske verktøy
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillingen
Kunne framstille informasjonen og fagstoffet slik at det belyser en problemstilling

Ferdigheter Studenten skal:
Kunne reflektere kritisk over selvvalgt problemstilling innenfor spesialiseringsområdet
Kunne anvende kunnskapsstoffet innenfor sentrale fagområder i bachelorstudiet til å gjennomføre en undersøkelse/utredning
Kunne anvende metodekunnskap til å løse metodologiske utfordringer
Kunne presentere kunnskapsstoffet gjennom et selvstendig skriftlig arbeid

Generell kompetanse Studenten skal:
Kunne planlegge et større selvstendig skriftlig arbeid
Kunne gjennomføre og presentere arbeidet der man viser at man kan bruke adekvat teori og modeller som verktøy i gjennomføringen av praktiske
prosjekter for næringslivet
Kunne dokumentere og anvende kildestoff i belysning av det utvalgte problemet
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Type emne
Valgemne for utveklingsstudenter

Forkunnskapskrav
Kun tilgjengelig for utvekslingsstudenter ved Handelshøgskolen Nord universitet.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Oppgaven kan gjerne gjennomføres i tilknytning til pågående forskningsprosjekter ved HHN eller andre steder. Valg av tema må drøftes og
godkjennes av kontaktperson evt veileder.

Alle studentene vil få tildelt en veileder. Hovedregel: Gruppestørrelse på 2 personer. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon slik at tre studenter
skriver oppgave sammen. Ta kontakt med studieleder.

Vurderingsordning
Oppgave (individuell), karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.

Pensumlitteratur
Avhengig av temavalg.
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Norsk for utlendinger NO106L
Ønsker du å lære deg norsk? Dette kurset gir deg en innføring i grammatikk. Du
øver deg også på å skrive og snakke norsk.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
NORSK FOR UTLENDINGER NO106L
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfag.

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Anne Katrine Støver
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 51 78 63
anne.k.stover@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene vil få en grunnleggende introduksjon til norsk språk (bokmål). Kurset starter på begynnernivå, men progresjonen vil være relativt
hurtig.Både skriftlig og muntlig språktrening står sentralt, og emnet krever høy grad av deltakelse fra studentene. Studentene skal delta i
samtalegrupper, svare på spørsmål, og ha individuelle muntlige presentasjoner.
Sentralt i undervisningen står:
Grunnleggende grammatikk: morfologi og syntaks
Vokabular
Regler for uttale
Lese, snakke og svare på spørsmål
Egenarbeid i form av lekser og skriftlige innleveringsoppgaver

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Studentene skal få grunnleggende kunnskap om:
Uttaleregler
Syntaks i det norske språket
Hovedregler for viktige ordklasser som verb, substantiv, pronomen og adjektiv
Studentene skal få grunnleggende ferdigheter i bokmål og skal kunne:
Produsere tekster på et middels høyt nivå
Lese en norsk tekst og vise at de forstår innholdet gjennom å gjenfortelle og svare på spørsmål
Uttrykke seg muntlig og forstå muntlig språk i en slik grad at de kan konversere om tema fra dagliglivet
Studentene skal ha generell kompetanse i norsk språk på grunnleggende nivå og:
Skal kunne forstå en enkel norsk tekst (bokmål)
Skal kunne skrive en enkel norsk tekst (bokmål)
Skal kunne forstå og delta i en enkel samtale på norsk (bokmål)

Type emne
Valgfag.
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Undervisningsform
Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Hjelpemidler til eksamen
To-språklige ordbøker er ikke tillatt ved eksamen

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Praksis
n/a

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Overlappende emner
NO106L-2v1 Norsk for utlendinger - 10 studiepoeng.
NO107Lv1 Norsk språk - 5 studiepoeng.
NO106L-2v1 Norsk for utlendinger - 15 studiepoeng.
NO135Lv1 Norsk språk og grammatikk - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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