Høgskolen i Sørøst-Norge

Innovasjon– og kunnskapsdeling
mellom Høgskole og næringsliv

Byregion Midt-Telemark

Campus Bø kan bidra til nyskaping og
videreutvikling i din organisasjon.
Du kan få:
a
Studenter i praksis
a
Skrevet bacheloroppgaver med interessante tema for din organisasjon
a
Gjort større utredninger gjennom masteroppgaver
Hvilke muligheter innebærer et slikt samarbeid?
a
Du får prøve ut potensielle medarbeidere
a
Etablere en kontaktflate med fagmiljøet ved HSN, Bø
a
Kan få utført oppgaver/utredninger i samarbeid med fagmiljøet ved
HSN, Bø—med potensiale for videreutvikling av din organisasjon

Velkommen til informasjonsmøte:
HSN inviterer din organisasjon til et møte med studentene på høsten. Her kan
organisasjoner presentere seg som praksisplass eller si noe om tema de ønsker
belyst gjennom en bachelor/masteroppgave. Det er også mulig å bare sende inn
forslag til praksisplass/oppgaver/temaer til kontaktpersoner på HSN.
Frist for innmelding: 10. september

Kort om innholdet i de ulike samarbeidsmulighetene:
- Bacheloroppgaver
Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og skrives oftest i vårsemesteret.
Her kan studentene bidra med enkle utredningsoppgaver og undersøkelser.
- Masteroppgaver
Masteroppgaven er på 60 studiepoeng, over ett– halvannet år. Her kan man få hjelp
til mer omfattende utredningsarbeider.
- Praksis
Praksis gjennomføres i perioden januar – mai. Studentene skaffer seg selv praksisplass. Praksisplassen godkjennes av HSN gjennom en avtale mellom studenten, bedriften og høgskolen. Studentene har ikke lov til å motta lønn for arbeidet i praksisen
og den konkrete gjennomføring av arbeidsdagen bestemmes av arbeidsgiver.

Kunnskap for fremtiden

Instituttene ved HSN, Bø har følgende studieprogrammer med
mulighet for å skrive bacheloroppgave/ masteroppgaver / praksis
Instituttet for Økonomi og Informatikk

Institutt for kultur og humanistiske fag

a

a
a
a

Geografiske informasjonssystemer

(årsstudium)

a
a
a

Informasjonssystemer (bachelor)

Kulturledelse (bachelor)
Historiske fag (bachelor)
Master i i kulturstudier

Informatikk (bachelor)
Innovasjon og entreprenørskap

Institutt for natur, helse– og miljø

(bachelor)

a

a

(bachelor)

Internasjonal markedsføring

(bachelor)

a
a

Turisme og ledelse (bachelor)
Økonomi og administrasjon

Økologi og naturforvaltning

a Forurensing og miljø (bachelor)
a Natur-, helse- og miljøvern (master)
a Akvatisk økologi (master, med

(bachelor)

universitetet i Agder)

Institutt for Idrett og Friluftsliv

a
a

a Trenerutdannelse i idrett (bachelor)
a Fysisk aktivitet og helse (bachelor)
a Idrettsadministrasjon og ledelse
(Bachelor)

a

Friluftsliv, kultur– og naturveileder

(bachelor)

a

Master i kroppsøving, idrett- og

friluftsliv

Environmental Science (master)
Alpine Ecology (master, med

University of Zilina i Slovakia)

Vil du være gjesteforeleser?
Gjesteforelesinger er en god anledning til å presentere
din organisasjon for framtidige arbeidstakere.
For Høgskolen i Sørøst-Norge sikrer gjesteforelesinger at vi holder
oss oppdatert i en stadig skiftende verden. Vi vil gjerne utvide våre
faglige kontaktflater, og inviterer derfor faglige miljøer til å
gjesteforelese for våre studenter.
Dersom din organisasjon arbeider med faglige tema som er aktuelle
for vårt studiemiljø, vil vi komme i kontakt med deg.

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg
Tlf:31 00 80 00.
Kontakter ved HSN, Bø:
Institutt for økonomi og informatikk
nuno.a.marques@hit.no
bergit.grivi@hit.no
Institutt for kultur og humanistiske fag
kristin.midtbo@hit .no
Institutt for natur, helse og miljø
anette.n.fredly@hit.no
Institutt for idrett og friluftsliv
Helle.f.knutzen@hit.no

usn.no

