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Innehåll
Kursens innehåll har följande struktur:
 Centrala begrepp inom upplevelseproduktion
 Eventproduktion ur ett intressentperspektiv
 Skapandet av eventupplevelser
 Upplevelserummets betydelse vid planering av event
 Event ur ett besöks- respektive deltagande perspektiv
 Utvärdering av event
 Introduktion till att läsa och kritiskt granska vetenskapliga texter
 Skriftlig färdighet: rapportskrivning och introduktion till datainsamling
 Muntlig färdighet: elevator speech och rapportpresentation

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 redovisa grunderna i hur evenemang planeras, genomförs och utvärderas för att leverera upplevelser som lever upp till
uppsatta förväntningar,
 urskilja och beskriva centrala begrepp inom event, evenemang och upplevelseproduktion,
 söka, välja och kritiskt granska information om eventproduktion ,
 identifiera och visa förståelse för relevanta begrepp inom produktion av event,
 beskriva och diskutera ledningens och andra intressenters roll vid planering och genomförandet av event,
 förstå eventbesökares upplevelser av event och
 kommunicera, i tal och i skrift, relevanta begrepp inom eventproduktion ur ett lednings- samt besökarperspektiv.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar samt seminarier. Undervisningen bedrivs på svenska, men
undervisning på engelska kan förekomma liksom engelskspråkig litteratur.
Examinationsformer
Kursen examineras genom bedömning av två inlämnade skriftliga gruppuppgifter samt en skriftlig tentamen. För betyget
Godkänd på hel kurs krävs godkänt på den skriftliga tentamen och godkänt på samtliga av kursens rapporter. Vidare krävs ett
aktivt deltagit i en presentation och diskussion kring dessa rapporter. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs dessutom väl
godkänt betyg på tentamen. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid

Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Getz, D. (2007) Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events. UK, Elsevier.
Mossberg, L. (2003) Att skapa upplevelser - från OK till WOW! Lund; Studentlitteratur. ISBN: 9789144026879
Utvalda artiklar från lärarna.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens
bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Event Management.

