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Innehåll
Kursen är en introduktion till studier i eventproduktion, från planering till utvärdering av event. I kursen ses eventproduktion
ur ett samhällsperspektiv med fokus på olika intressenters inflytande och upplevelser av event. Under kursen behandlas
centrala och grundläggande begrepp såväl som aktuell forskning inom eventproduktion ur ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redovisa grunderna i hur evenemang planeras, genomförs och utvärderas för att leverera upplevelser som lever upp till
uppsatta förväntningar,
1.2 urskilja, beskriva och förstå centrala begrepp inom event, evenemang och upplevelseproduktion,
1.3 visa kunskap och förståelse för aktuella forskningsfrågor inom eventproduktion,
Färdigheter och förmågor
2.1 analysera och kritiskt granska information om eventproduktion,
2.2 visa förmåga att identifiera, formulera och analysera problem som rör eventproduktion samt genomföra projektarbete inom
givna tidsramar,
2.3 visa förmåga att muntligt och skriftligt beskriva och diskutera olika intressenters roller och betydelse vid planering och
genomförandet av event samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 visa förmåga att reflektera och problematisera kring hållbar eventproduktion med hjälp av aktuell forskning inom området.
Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar samt seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande provmoment:
Projektarbete 1 : Genomförs i grupp, skriftlig inlämning och muntlig presentation vid seminarium.

Lärandemål: 1.1 och 1.2
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Vid underkänd presentation eller frånvaro vid den muntliga presentationen får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Projektarbete 2: Genomförs i grupp, skriftlig inlämning och muntlig presentation vid seminarium.
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 och 3.1.
Högskolepoäng: 2,5
Betygskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Vid underkänd presentation eller frånvaro vid den muntliga presentationen får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Tentamen: Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3 och 3.1
Högskolepoäng: 4,0
Betygskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på godkänt på samtliga av kursens examensmoment. För betyget Väl godkänd
på hel kurs krävs dessutom betyget Väl godkänd på den individuella skriftliga tentamen.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Getz, D., & Page, S. (senaste uppl). Event studies: Theory, research and policy for planned events. 4th edition, Routledge.
Bowdin, G., O'Toole, W., Allen, J., Harris, R., & McDonnell, I. (senaste uppl.). Events management. 3th edition, Routledge.
Ytterligare kurslitteratur och övriga läromedel tillhandahålls/informeras om via lärplattformen (max 150 sidor).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar
för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i utbildningsprogrammet Event Management.

