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Högre Hotellprogrammet, 120 poäng    
Programme for Hotel Management, 120 points 
 
 
 
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 
2001-06-13. 
 
 
1. ALLMÄNT 
 
Högre Hotellprogrammet omfattar 120 poäng, där vetenskap kombineras med 
yrkeskunskap och konst. I programmet ingår 20 poäng verksamhetsförlagda studier. 
 
Programmet förbereder studenten för kvalificerade och ledande arbetsuppgifter inom hotell 
och dess kringnäringar.  
 
 
2. UTBILDNINGENS MÅL 
 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge 
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa 
problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som 
utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till 
informationsutbyte på vetenskaplig nivå (högskolelagen 1 kap. 9 §). 
 
2.1 Programmets mål 
 
Programmets mål är att ge en bred kunskapssyn ur såväl konsument- och producent- som 
ur organisationsperspektiv. Genom att vetenskap, yrkeskunskaper och konst förenas inom 
utbildningen får studenten en helhetssyn på hotellnäringen.  
 
 
3.  UTBILDNINGEN 
 
3.1  Utbildningens huvudsakliga uppläggning och innehåll 
 
Inom ramen för programmet skall studenten läsa 40 poäng företagsekonomi. Därutöver 
läses kurser relaterade till hotellnäringen. Innehållet speglar de kunskapsfält som är 
aktuella för att ge studenten en helhetssyn på hotellnäringen.  
 
 

 



3.2  Kurser som ingår i programmet 
 
De kurser som är skrivna med fet stil ingår i  huvudämnet företagsekonomi, övriga kurser 
är relaterade till hotellnäringen. 
 
Rekommenderad studiegång 
 
Företagsekonomi, A 1-10 poäng  10p 
Grundläggande metodkurs    5p 
Resande och turism    5p 
Hospitality och hotell     5p 
Vistelse och design    10p  
Upplevelsekunskap    5p 
 
Företagsekonomi A 11-20 poäng  10p 
Data och kommunikationssystem   5p 
Specialisering och självständigt arbete    5p  
Verksamhetsförlagda studier   20p 
 
Företagsekonomi med ledarskap B  20p  
Valfri kurs/er    20p 
 

 
3.3  Studieformer 
 
Kurserna bedrivs i olika studieformer såsom föreläsningar, seminarier, projektarbeten, 
fallstudier, handledda verksamhetsförlagda studier i operativ drift samt studiebesök. 
 
För närmare beskrivning av innehåll, se respektive kursplan. 
 
3.4  Verksamhetsförlagda studier 
 
De verksamhetsförlagda studierna genomförs i samarbete med yrkesverksamma 
handledare. Ort och plats bestäms av omständigheter som tillgång och avstånd till 
praktikstudier samt utbildningsanordnarens kännedom om innehåll och kvalitet i 
verksamheten. Teori och tillämpade studier knyts samman genom studieuppgifter. 
 
3.5  Obligatorisk närvaro 
 
Obligatorisk närvaro krävs under delar av utbildningen och framgår av respektive kursplan. 
Under de verksamhetsförlagda studierna krävs obligatorisk närvaro. 
 
3.6  Tröskelregler 
 
För att påbörja kursen Företagsekonomi med ledarskap, B, krävs att Företagsekonomi, A, 
1-20 poäng är avslutad med godkänt resultat. För att påbörja de verksamhetsförlagda 
studierna krävs avslutade kurser om minst 50 poäng med godkänt resultat. För övriga 
tröskelregler, se respektive kursplan. 

 



 

4.  INTERNATIONELLT STUDENTUTBYTE 
 
Programmet ger möjligheter till utbytesstudier. 
 
 
5. BETYG OCH EXAMINATION (HF 6:10-11§§) 
 
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen skall betyg sättas på en genomgången kurs. 
Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). 
 
Som betyg skall användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd, om 
inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem. 
 
Tvågradig betygsskala får användas för de verksamhetsförlagda studierna inom 
utbildningen. 
 
 
6. EXAMEN 
 
Högskoleexamen (University Diploma in Arts / Social Science / Science) 
1) fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng, samt 
2) minst 40 poäng i ett ämne. 
 
För ytterligare information om examina, se Examensordning för Örebro universitet. 
 
 
7. BEHÖRIGHET FÖR TILLTRÄDE TILL PROGRAMMET 
 
Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs standardbehörighet C.1, det 
vill säga svenska B/Sv 2 B, engelska B. 
 
 
8. URVAL, PLATSGARANTI OCH FÖRTUR 
 
Urvalsgrupper som används är betyg/högskoleprov. För vidare information se avsnitt om 
urval i antagningsordningen. 
 
 
9.  TILLGODORÄKNANDE AV TIDIGARE UTBILDNING (HF 6:12-14 §§) 
 
Beslut om tillgodoräknande av kurs i en generell examen fattas av rektor eller den han 
bemyndigar. Rektor har bemyndigat chefen för avdelningen för studentfrågor att besluta 
i rutinfall. Rektor har bemyndigat berörd institutionsnämnd att besluta om tillgodoräknande i 
komplicerade fall. 
 
Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av examinator (HF 6:10). 
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