
(Studiekode V-PT60) Personlig trener, årsstudium 
Grunnstudium – 60 sp – 3 semestre (deltid) - Kristiansand 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse  

Anbefalte forkunnskaper 

Erfaring som instruktør eller trener og/eller erfaring fra fitnesstrening. Søkere bør være i 

generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.  

Generell beskrivelse av studiet 

Studiet legger vekt på kunnskap om og ferdighet i fysisk aktivitet, trening, hvordan veilede og 

motivere for endring av treningsvaner (adferdsendring) og idrettsernæring. Det er mulig å ta 

entreprenørskap som valgemne, for å lære hvordan man som personlig trener kan opprette 

egen virksomhet.  

Antall personer som trener i treningssenter har økt de siste årene og disse forventer stadig mer 

av sine trenere, samtidig som treningsbransjen har satt høyere kompetansemål for ansettelse 

av personlige trenere. Denne utviklingen krever at det utdannes kompetente personlige trenere 

som kan veilede ulike typer mennesker med ulike mål. Du vil i dette studiet tilegne deg 

forskningsbasert kunnskap og ferdigheter innenfor treningslære og treningsplanlegging og i 

praktisk trening. Videre vil du få kunnskap om PT-rollen relatert til ulike kundegrupper. 

Studiet passer også for de som ønsker å jobbe med trening innenfor idrettslag, 

frisklivssentraler eller liknende.  
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Læringsutbytte 

Etter fullført studium skal studenten: 

Kunnskap: 

• ha grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære 

• kunne anvende kunnskap om trening og riktig teknisk utførelse av trening  

• ha grunnleggende kunnskap om idrettsernæring 

• kunne beskrive grunnleggende teorier for adferdsendring og motivasjon 

• ha grunnleggende kunnskap om hvordan starte opp, markedsføre og drive egen 

virksomhet (ved gjennomført valgemne TFL938 Entreprenørskap) 

Ferdigheter: 

• kunne gi individuell veiledning med tanke på styrketrening, utholdenhetstrening, 

bevegelighetstrening og grunnleggende idrettsernæring 

• kunne instruere ulike typer individuell trening på en effektiv, sikker og inspirerende måte 

• kunne gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og kondisjon 

• kunne utforme individuelle treningsprogram/-planer hovedsakelig for friske voksne med 

ulike forutsetninger, behov og mål 

• kunne anvende treningsrelaterte teknologiske hjelpemidler 

• kunne motivere til hensiktsmessig trening og legge til rette for adferdsendring (endring av 

treningsvaner) 

Generell kompetanse: 

• være en bevisst rollemodell og kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til 

sin rolle som trener  

• kunne holde seg oppdatert innenfor nyere forskning på relevante treningsmetoder 

Undervisnings- og læringsformer 

Det vil bli lagt vekt på å integrere teori og praksis. De praktiske timene er obligatoriske. Noen 

emner er også digitale via plattformen Canvas. Det benyttes også logger, oppgaver og 

innleveringer i undervisningen. 

Vurderingsformer 

I studiet benyttes følgende vurderingsformer: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 

individuell praktisk eksamen, individuell hjemmeeksamen og eksamen i gruppe. Muntlig 

eksamen (individuell eller i gruppe) benyttes i valgemnet TFL938 Entreprenørskap.  

Vurderingsuttrykk: gradert karakter og bestått/ikke bestått.  

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Studiet kvalifiserer til jobb som personlig trener/instruktør i den kommersielle 

treningssenterbransjen for friske, voksne mennesker, i frisklivssentraler og innenfor frivillig 

idrett.  



Egenbetaling 

Programmet tilbys som EVU (etter- og videreutdanningstilbud) og har studieavgift.  

Andre opplysninger 

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i 

undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder §12d. 

Studenter med årsenhet i idrett/kroppsøving (60 sp) eller tilsvarende kan få fritak for emnet 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne.  

Ansvarlig fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

 

  



IDR936 Idrettsfaglig basisemne 
10 sp – Start høst – 1 semester – Kristiansand 

Inngår i studieprogram 

Personlig trener, årsstudium 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studenten:  

• ha grunnleggende kunnskap om anatomi, fysiologi og treningslære 

• ha grunnleggende kunnskap om hvordan trening og fysisk aktivitet påvirker prestasjon og 

helse 

• ha grunnleggende kunnskap om generelle treningsanbefalinger for ulike målgrupper 

Innhold 

Anatomi  

• bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon  

Fysiologi  

• sirkulasjons- og respirasjonssystemet  

• energiproduksjon og forbruk 

• restitusjon  

• nevromuskulær funksjon  

Treningslære  

• treningsplanlegging  

• de generelle treningsprinsippene  

• treningsformer og -metoder  

• fysisk aktivitet og helse  

• grunnleggende bevegelseslære  

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet er nettbasert uten samlinger, og baserer seg hovedsakelig på selvstudium. Studenter og 

lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der undervisningsmateriell blir lagt ut. 

Det åpnes også for diskusjon/veiledning i Canvas.  

Arbeidsomfanget er beregnet til 270 timer.  

Eksamen 

3 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. 

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. 



Se Canvas for nærmere informasjon. 

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR937 Personlig trener / Treningsveileder 1 
10 sp – Start høst – 1 semester – Kristiansand 

 
Inngår i studieprogram 

Personlig trener, årsstudium 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende. Studentene bør være i generell god fysisk 

form og må kunne delta aktivt i de praktiske timene.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene:  

• kunne utforme individuelle treningsprogram/-planer hovedsakelig for friske voksne med 

ulike forutsetninger, behov og mål 

• kunne forklare, utføre og veilede i hensiktsmessig øvelsesteknikk  

• kunne anvende ulike typer teknologiske hjelpemidler som for eksempel exorlive og 

pulsklokker i treningen og/eller i treningsplanleggingen  

• kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til sin rolle som trener  

Innhold 

• Rollen som personlig trener  

• Treningslære  

• Utforming av treningsprogram 

• Styrketrening, teoretisk og praktisk 

• Utholdenhetstrening, teoretisk og praktisk 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen vil foregå som forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, arbeid i sal/ 

treningssenter, samt selvstudium og innleveringer.  

Emnet består av både teoretisk og praktisk arbeid/undervisning. Det teoretiske 

kunnskapsstoffet knyttes gjennomgående opp mot praktiske instruksjonsøvelser. Det 

forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på egenhånd. De praktiske 

timene er obligatoriske, og det kreves 90 % frammøte.  

Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 270 timer.  

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• deltatt i obligatorisk undervisning  

• godkjent loggbok fra instruksjonspraksis etter nærmere retningslinjer  



• godkjente oppgaver med praktisk og/eller skriftlig gjennomføring  

Se Canvas for nærmere informasjon.  

Eksamen 

3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. 

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. 

Se Canvas for nærmere informasjon.  

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR956 Personlig trener / Treningsveileder 2 
20 sp – Start vår – 2 semester – Kristiansand 

Inngår i studieprogram 

Personlig trener, årsstudium 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende, samt IDR937 Personlig trener / 

treningsveileder 1. Studentene bør være i generell god fysisk form og må kunne delta aktivt i 

de praktiske timene.  

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene:  

• kunne planlegge, gjennomføre og evaluere treningsopplegg som kan gjennomføres 

utendørs og for spesielle målgrupper  

• kunne forklare, utføre og demonstrere god og hensiktsmessig øvelsesteknikk innenfor 

core- og stabilitetstrening, samt bevegelighetstrening 

• ha kunnskap om salg og service i rollen som PT 

• kunne gjennomføre enkel testing med hensyn til styrke og utholdenhet  

• kunne ivareta kundens sikkerhet under treningen, ved hjelp av hensiktsmessig spotting  

• kunne planlegge/periodisere trening over tid  

• kunne tilrettelegge trening for selvvalgt målgruppe  

• kunne veilede innenfor avansert løfteteknikk  

Innhold 

• Salg og service 

• PT-rollen 

• Avansert treningslære og løfteteknikk  

• Slynge/core/stabilitetstrening og bevegelighet  

• Spotting 

• Treningsplanlegging 

• Trening for spesielle målgrupper 

• Testing av styrke og utholdenhet 

• Nye/populære treningsformer  

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen vil foregå som forelesninger, gruppearbeid, demonstrasjoner, arbeid i sal, 

samt selvstudium og innleveringer.  

Emnet består av både teoretisk og praktisk arbeid/undervisning. Det teoretiske 

kunnskapsstoffet knyttes gjennomgående opp mot praktiske instruksjonsøvelser. Det 



forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på egenhånd. De praktiske 

timene er obligatoriske, og det kreves 90 % frammøte.  

Arbeidsomfanget er beregnet til ca. 540 timer.  

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• deltatt i obligatorisk undervisning  

• godkjent rapport etter nærmere retningslinjer  

• godkjente oppgaver med praktisk og/eller skriftlig gjennomføring  

Se Canvas for nærmere informasjon.  

Eksamen 

Individuell praktisk-muntlig eksamen.  

Oppgave innleveres dagen før. Gjennomføring/eksaminering har ca. 60 minutters varighet. 

Se Canvas for nærmere informasjon.  

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter. 

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR947 Idrettsernæring 1 
5 sp – Start vår – 1 semester – Kristiansand 

Undervisningsspråk 

Norsk  

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene:  

• kjenne til det vitenskapelige grunnlaget for anbefalingene om kosthold til idrettsutøvere 

• kjenne til de viktigste funksjonene til makro- og mikronæringsstoffer i kroppen 

• kjenne til hvordan ernæring kan fremme prestasjon i ulike idretter 

• kunne vurdere ernæringsmessige utfordringer relatert til prestasjon og helse i ulike idretter 

• kunne anvende forskningsbaserte, faglig begrunnede råd om ernæring knyttet til trening 

Innhold 

Emnet gir en innføring i idrettsernæring. Emnet omhandler sentrale tema som danner 

grunnlaget for anbefalingene for kosthold til idrettsutøvere, herunder grunnleggende 

ernærings- og treningslære, samt ernæringsmessige behov innenfor ulike idrettsgreiner. Emnet 

vil også inkludere sentrale problemstillinger knyttet til prestasjonsernæring og 

idrettsernæringsmessige utfordringer. 

Følgende tema er sentrale i emnet: 

• Energi og energigivende næringsstoffer (makronæringsstoffer) 

• Vitaminer, mineraler og sporstoffer (mikronæringsstoffer) i mat og drikke 

• Fordøyelse, absorpsjon og metabolisme 

• Kostholdsanbefalinger til idrettsutøvere med fokus på ulike idretter 

• Prestasjonsernæring (kosthold før, under og etter trening/konkurranse) og periodisering 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet er nettbasert uten samlinger. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, 

veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium. Studenter og lærere 

kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der forelesninger blir lagt ut, obligatoriske 

oppgaver leveres inn og faglige diskusjoner foregår.  

Se Canvas for mer informasjon. 

Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer.  

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• Gjennomført nettbaserte forelesninger 

• Godkjente obligatoriske oppgaver   



Se Canvas for nærmere informasjon. 

Eksamen 

To timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. 

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.  

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR948 Idrettsernæring 2 
5 sp – Start høst – 1 semester – Kristiansand 

Undervisningsspråk 

Norsk  

Forkunnskapskrav 

IDR947 Idrettsernæring 1 eller tilsvarende 

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene: 

• ha kjennskap til symptomer på og konsekvenser av relativ energimangel i idrett og 

spiseforstyrrelser hos en utøver 

• kunne bruke elektroniske verktøy for kostholdsregistrering og tolke resultatene 

• kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en individuell kostholdsveiledning til en 

idrettsutøver, herunder gi individuelle kostholdsanbefalinger til utøvere i ulike idretter 

• kunne diskutere fordeler og ulemper ved anvendelsen av ulike målemetoder for 

kroppssammensetning 

• kunne diskutere fordeler og ulemper ved bruk av kosttilskudd i idrett 

• kunne bistå innenfor rehabiliteringsernæring for idrettsutøvere 

• kunne bistå innenfor idrettsernæringsmessige utfordringer for en idrettsutøver 

Innhold 

Dette emnet har både en teoretisk og en praktisk vinkling på idrettsernæring. Emnet 

inkluderer sentrale temaer som er nyttige for å kunne gi kostholdsråd til friske utøvere, 

mosjonister og andre som trener målrettet. Emnet inkluderer også innføring i bruk av 

elektroniske verktøy for kostholdsregistrering. 

Følgende tema er sentrale i emnet: 

• Kostholdsregistrering og kostholdsplanlegging 

• Veiledning og evaluering knyttet til idrettsernæring 

• Måling og regulering av kroppssammensetning 

• Aktuelle idrettsernæringsmessige utfordringer (som rehabiliteringsernæring, kosttilskudd 

og risiko for kontaminering av stoffer på dopinglisten, spiseforstyrrelser og relativ 

energimangel i idrett) 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet er nettbasert uten samlinger. Undervisnings- og læringsformene er nettdiskusjon, 

veiledning, tilbakemelding på obligatoriske innleveringer og selvstudium. Studenter og lærere 



kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der forelesninger blir lagt ut, obligatoriske 

oppgaver leveres inn og faglige diskusjoner foregår. Se Canvas for nærmere informasjon. 

Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer.  

Vilkår for å gå opp til eksamen 

• Gjennomført nettbaserte forelesninger 

• Godkjente obligatoriske oppgaver   

Se Canvas for nærmere informasjon. 

Eksamen 

24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen. 

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.  

Se Canvas for nærmere informasjon. 

Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1. 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR957 Adferdsendring 1 – Motivasjon og veiledning 
5 sp – Starter vår – 1 semester - Kristiansand 

Inngår i studieprogram 

Personlig trener, årsstudium 

Undervisningsspråk 

Norsk 

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende 

Innhold 

Emnet gir en innføring i motivasjon og veiledning i forbindelse med adferdsendring og 

livsstilsendring. Emnet omfatter sentrale temaer som teori omkring motivasjon og 

adferdsendring samt kommunikasjon på individnivå for å legge til rette for veiledning.   

Emnet vil basere seg på forskningsbaserte metoder og øvelser for å øke studentenes 

kompetanse innenfor disse temaene. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene:  

• ha kunnskap om grunnleggende teori innenfor motivasjon og adferdsendring 

• kunne utforske motivasjon og muligheter til endring hos den enkelte 

• kunne gi individuell veiledning i relevante og realistiske treningsmål (SMARTa mål)  

• kunne gi individuell veiledning med tanke på fysisk aktivitet og trening med bakgrunn i 

adferdsendring 

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver 

og innleveringer. Det forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på 

egenhånd. Elektronisk materiell vil bli lagt ut på læringsplattformen Canvas. 

Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjente praktiske øvelser og innleveringer. 

Se Canvas for nærmere informasjon. 

Eksamen  

3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.  

Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.  

 



Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



IDR958 Adferdsendring 2 – Analyse av treningsvaner 
5 sp – Starter høst – 1 semester - Kristiansand 

Inngår i studieprogram 

Personlig trener, årsstudium 

Anbefalte forkunnskaper 

IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende 

Forkunnskapskrav 

IDR9XX Adferdsendring 1 Motivasjon og veiledning. 

Innhold 

Emnet har både en teoretisk og en praktisk vinkling. Emnet gir en innføring i 

selvmonitorering som verktøy i forbindelse med adferdsendring og livsstilsendring med tanke 

på fysisk aktivitet og trening. Emnet omfatter analyse av treningsvaner. Det gir en innføring i 

ulike verktøy for å kunne opprettholde gode treningsvaner. Emnet baserer seg på 

forskningsbaserte metoder innenfor disse temaene. 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal studentene:  

• kunne veilede i selvmonitorering og analysere avgjørende faktorer med tanke på 

treningsvaner  

• kunne gi individuell veiledning mht. å utforme planer og mål for å opprettholde varige og 

gode treningsvaner  

Undervisnings- og læringsformer  

Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver 

og innleveringer. Det forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på 

egenhånd. Se Canvas for nærmere informasjon. 

Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjente praktiske øvelser og innleveringer. 

Se Canvas for nærmere informasjon. 

Eksamen 

Muntlig eksamen i gruppe med ca. 20 minutters individuell eksaminering. Individuell 

vurdering. 

Vurderingsuttrykk: Bestått / Ikke bestått. 

Se Canvas for nærmere informasjon. 



Studentevaluering 

Emneansvarlig fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnet skal 

ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1 

Fakultet 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

  



TFL938 Entreprenørskap – konseptutvikling og iverksettelse for PT-

utdanningen 
10 studiepoeng – 1 semester – høst/vår – Kristiansand 

Undervisningsspråk 

Norsk  

Forkunnskapskrav 

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse  

Læringsutbytte 

Etter gjennomført emne skal studenten 

• ha kunnskap om prosessen rundt oppstart av egen virksomhet, herunder kunnskap om hva 

det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for 

verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et distriktsperspektiv 

• forstå veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept 

• ha utprøvd kreative teknikker for idé- og konseptutvikling og kunne utarbeide 

forretningsmodeller for nye prosjekter og virksomheter, inkludert anvendelse av relevante 

verktøy  

• ha innsikt i sentrale begreper og aktivt kunne anvende Design Thinking som metodikk til 

bruk i oppstart og utviklingsfasen 

• inneha basiskunnskap om de vanligste selskapsformer og forstå økonomiske aspekter i 

forskjellige deler av oppstartsfasen, spesielt finansiering og inntektskilder i en tidlig fase 

• ha kunnskap om brukere, trender og markeder og kunne utvikle strategier for ulike 

markedskanaler 

Innhold 

Emnet skal være en treningsarena for iverksettelse og konseptutvikling, og skal utfordre og 

inspirere studentene til nytenking og nyskaping. Emnet skal i tillegg gi relevant kunnskap om 

sentrale områder som bærekraftige forretningsmodeller, kommunikasjon, markedsføring, 

organisering og finansiering.  

Både spede ideer, en sterk interesse for og mer konkrete tanker om prosjekter og/eller 

bestemte forestillinger rundt oppstart av noe eget er utgangspunkt for en iverksettelsesprosess 

hvor studentene aktivt utforsker og utfordrer egne ideer, forestillinger og hypoteser i henhold 

til brukere, marked og konseptutvikling. 

Undervisnings- og læringsformer 

Emnet gjennomføres normalt med tre samlinger à to dager over ett semester med 

forelesninger, diskusjon, gruppearbeid med veiledning, øving og prosjektpresentasjon med 

tilbakemelding, podcast og utviklingsarbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas). 

Arbeid med eget prosjekt mellom samlingene. 

I tillegg skal studentene i fellesskap organisere og gjennomføre en åpen fagsamling med 

intern og ekstern deltakelse rundt tema omkring brukerbehov, oppstarts- og 

markedsmuligheter innenfor helse, trening og velvære. Presentasjon av egne prosjektoppgaver 

inngår som en integrert del av fagsamlingen. 



Forventet arbeidsomfang er ca. 270 timer. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 

Godkjent innlevering av prosjektbeskrivelse (individuelt eller i gruppe på inntil 3 deltakere). 

Deltakelse i planlegging og gjennomføring av fagsamling. Nærmere informasjon gis i Canvas. 

Eksamen 

Muntlig presentasjon av prosjektoppgaven, individuelt eller i gruppe inntil 3 deltakere (felles 

karakter for gruppa). Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakterer.  

Studentevaluering 

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene 

skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1 

Studiepoengreduksjon 

TFL937 med 7,5 studiepoeng 

Ansvarlig fakultet 

Handelshøyskolen ved UiA 

 


