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Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grader
Semester
Studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Reiseliv
6.semester (vår 2013)
7,5stp
Førsteamanuensis Arvid Flagestad
36 timer
Kunnskap
Studenten skal etter endt emne ha tilegnet seg kunnskap om
hvilke forhold det er som er med å forme den offentlige
reiselivspolitikk primært når det gjelder reiseliv som næring, men
også som sosialt fenomen. Studenten skal ha kunnskap om hvilke
krefter som skaper den offentlige næringspolitikken og hvordan
reiseliv som næring blir en del av en overordnet næringspolitikk.
Herunder skal studenten ha kunnskap om de spesielle forhold
som påvirker den lokale kommunale reiselivspolitikken, den
regionale politikken og reiselivspolitikk på nasjonalt nivå.
Likeledes skal studenten ha kunnskap hvordan tiltak som springer
ut av reiselivspolitikken – og skal realisere denne - kan forankres
og bli gitt forutsetninger for å kunne gjennomføres.
Reiselivspolitikken vil bygge på trender når det gjelder
internasjonal og nasjonal økonomi, konsumenttrender og trender
for utvikling av bransjestrukturer relevant for reiselivsnæringen.
Kunnskap om relevante trender, og de krefter som påvirker
trenders styrke og retning, blir derfor viktig for en helhetlig
forståelse av reiselivspolitikken.
En viktig del av kunnskapsgrunnlaget fra kurset er innsikt i den
aktuelle offentlige politikk på reiselivsområdet.
Ferdigheter
Studenten skal etter endt emne ha forutsetning og ferdigheter til å
bidra aktivt i utforming av reiselivspolitikk på bransjenivå, og i
offentlig sammenheng på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Studenten skal også ha ferdigheter til å anvende trendkunnskap
som grunnlag for reiselivspolitisk engasjement.
Generell kompetanse
Studenten skal etter endt emne ha en generell kompetanse til
positivt å bidra i den reiselivspolitiske debatt på alle nivåer hvor
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reiselivspolitikk utformes og innenfor alle bransjer i næringen.
Likeledes har studenten forutsetninger for å forstå
reiselivsnæringens distriktspolitiske rolle i tillegg til den genuine
næringspolitiske.
7. Innhold

Reiselivet som en del av verdiskapings-Norge
Reiselivsnæring som norsk kunnskapsbasert næring
Reiselivsnæringen som distriktspolitisk virkemiddel og genuin
næring
Reiselivspolitikk som bransjetema
Reiselivspolitikk i kommunen, regionen og på nasjonalt plan.
Internasjonal reiselivspolitikk (UNWTO)
De viktige etterspørselstrender.
De viktige trender i bransjestrukturer
Hvordan tolke trender?
Struktur og oppgaver for reisemålselskaper. Destinasjonen i
reiselivspolitikken.

8. Gjennomføring

Forelesninger
Workshops med representanter for myndigheter og
reiselivsnæringen
Ekskursjon til Nærings- og handelsdepartementet, NHO Reiseliv
og Virke.

9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Stor grad av medvirkning fra offentlig myndigheter og
næringsorganisasjoner i gjennomføring av emnet.

10. Vurdering

Hjemmeoppgave i grupper (teller 40 %) (max 10 sider eks.
forside, innholdsliste og vedlegg)
Alle hjelpemidler tillatt.
3 timer individuell skriftlig eksamen (teller 60 %)
Ingen hjelpemidler tillatt.
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Med forbehold om prisendringer.
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