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– Informasjon om tilbudet tilgjengelig på hjemmesiden til HiOA

– Hjem  Studier og kurs  Enkeltemner og privatisteksamen på HHS ved HiOA

 Enkeltemneopptak på HHS h2017 og v2018 

– http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-

og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-

HiOA/Enkeltemneopptak-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA-hoest-2017-

og-vaar-2018

– Informasjonen på HiOA-hjemmesiden er dessverre litt bortgjemt, derfor: 

– Takk til Renholdsnytt

– Redaksjonell omtale 5. september 2017 

– http://renholdsnytt.no/n%C3%A5-kan-du-studere-enkeltemner-i-fm-

bacheloren

– Takk til Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR) 

– Tema på nettverksmøtet i dag 

http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Soknad-og-opptak/Enkeltemner-og-privatisteksamen-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA/Enkeltemneopptak-paa-Handelshoeyskolen-ved-HiOA-hoest-2017-og-vaar-2018
http://renholdsnytt.no/n%C3%A5-kan-du-studere-enkeltemner-i-fm-bacheloren


Enkeltemneopptak på Handelshøyskolen (HHS) 

ved HiOA høsten 2017 og våren 2018

– Viktig for framtidige studenter på et enkeltemne på HHS ved HiOA

– «Enkeltemner» 

– FM-emnene (unntatt bacheloroppgaven) og noen øk ad-emner

– Hvilke emner er det? 

– Fordelt på hhv høst- og vårsemesteret

– Hvilke emner går når? 

– Antall plasser «øremerket» enkeltemne-studenter

– «5» eller «Avhengig av ev. antall ledige plasser»

– «Søknadsstart og –frister»

– Emner høstsemesteret: Todelt søkeprosess

– 1) «Generelt opptak» til enkeltemner: 10. – 17. august 2017

– 2) Påmelding til aktuelle enkeltemner: 4. sept. kl 10 til 12. sept. 2017

– Emner vårsemesteret: Også todelt søkeprosess. «informasjon kommer»
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Følg 
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Enkeltemneopptak på Handelshøyskolen (HHS) 

ved HiOA høsten 2017 og våren 2018 (2)

– Viktig for framtidige studenter på et enkeltemne på HHS ved HiOA, forts. 

– «Slik gjennomføres enkeltemneopptaket» 

– 1) Du søker «generelt opptak» via HiOA sin søknadsweb

– Husk å søke i løpet av den perioden «generelt opptak» skjer 

– 2) Kvalifiserte søkere får «generelt opptak»

– Hvem får det?

– Du, om du har generell studiekompetanse 

– Du, om du har noe som blir vurdert som likeverdig med generell 

studiekompetanse

– NB! «Generelt opptak» er i seg selv til ingen nytte. Du må velge 

enkeltemne/-er og deretter melde på emnet/-ene i løpet av perioden 

– 3) Tildeling av studieplass på enkeltemner skjer etter «Førstemann til 

mølla»-prinsippet i den perioden påmelding til enkeltemner skjer 

–
04.10.2017

Tips!



Oversikt over enkeltemnene på FM-studiet ved 

HiOA høsten 2017 og våren 2018 

Høstsemesteret 2017 Vårsemesteret 2018

FM2000 Facility Management og 

serviceledelse 

FM2100 Buildings, infrastructure and FM

FM3000 Mennesker, organisasjon og 

FM-tjenester

FM3300 Personaladministrasjon og 

samfunnsansvar i praksis

FM3100 Real Estate Development and 

Real Estate Economics

FM3500 Målstyring, ressursstyring og 

bechmarking

FM3200 Anskaffelser, forhandlinger og 

kontraktledelse 

VALGEMNE: FM3400 Prosjektledelse 

VALGEMNE: FM3600 FM og folkehelse*
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Nærmere om FM3600 FM og folkehelse*

– Presentasjon av emnet i programplanen: 

«For mange brukere av bygg er renhold en «usynlig tjeneste». I Norge utgjør 

renhold mer enn 25 % av driftskostnadene i bygg. Lønn representerer om lag 

85 % av de totale renholdskostnadene. Renhold har stor betydning for helsen til 

alle brukergrupper i bygg. Emnet gir kunnskap om metoder, utstyr, 

rengjøringskjemikalier, arbeidsgang og ledelsesverktøy som er avgjørende for 

effektivitet og lønnsomhet i en bransje med høye krav til produktivitet. Emnet gir 

også kunnskap om lover og forskrifter vedrørende innemiljøkvalitet, og forsvarlig 

hygiene, ergonomi og arbeidsmiljø for renholderne. Det undervises i 

tjenestenivåavtaler (SLA), hvor «rett kvalitet» forankres mot systematikken i 

standarden NS-INSTA 800. Emnet gir grunnkompetanse for å kunne fylle en 

lederrolle som bestiller eller leverandør av renhold»
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Nærmere om FM3600 FM og folkehelse* (2)

– KUNNSKAP i tematikken på emnet formidles via  

–  forelesninger og styrte faglige diskusjoner i undervisningsrommet

–  gruppearbeid, ofte med utgangspunkt i tildelte øvingsoppgaver

–  studiebesøk

–  utblinket faglitteratur 

– I sum skal dette tilrettelegge for at studenten kan nå de formulerte 

læringsutbyttene knyttet til KUNNSKAP 

– Hvordan lyder disse?
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Nærmere om FM3600 FM og folkehelse* (3)

– FERDIGHETER i tematikken på emnet skjer via 

–  gruppevis og individuelt arbeid med obligatoriske oppgaver (eksamen) 

– Eksamensform: prosjektarbeid

– Bevisst valg, se neste foil  

–  tilrettelegging for / oppmuntring til bransjeerfaring (deltidsjobber), 

prosjekterfaring (FM-bransjedagen), kontakt med ressurspersoner og 

-miljøer(via NFSR, NBEF osv)

– Jeg viderefører her en tradisjon fra Bachelor i husøkonomi og 

serviceledelse …

– I sum skal dette tilrettelegge for at studenten kan nå de formulerte 

læringsutbyttene knyttet til FERDIGHETER 

– Hvordan lyder disse?
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(Kilde: Risan (2004): Effektivt prosjektarbeid; En kjapp innføring for studenter)



Nærmere om FM3600 FM og folkehelse* (4)

– KOMPETANSE i tematikken på emnet er en naturlig utvikling via

–  læringsutbyttene knyttet kunnskap og ferdigheter 

– Allikevel: DYBDEKOMPETANSE i tematikken kommer naturligvis 

først på plass etter praktisk erfaring med å lede og styre renhold, 

til dels også catering

– Hvordan lyder de formulerte læringsutbyttene knyttet til KOMPETANSE?

– Min rolle som ansvarlig på dette emnet

– Ikke mulighet til å gi dybdekompetanse i all tematikk innen renhold

– Heller gi et faglig fundament og en oversikt - og en motivasjon og 

interesse for lederaspektene ved fasilitetstjenesten renhold 

– Som hhv bestiller og leverandør 
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Spørsmål?

Takk for meg!
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