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Förkunskapskrav: Kurser inom företagsekonomi om 45 högskolepoäng varav en kurs motsvarande Event som
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Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen fokuserar på destinationsutvecklingens komplexa karaktär där olika intressenters skilda intressen behöver samspela
samt på vilket sätt evenemang är betydelsefulla för att skapa mötesplatser och tillgänglighet till både lantliga och urbana
områden. Kursen behandlar både teori och praxis avseende betydelsen av samarbete mellan olika aktörer på en destination för
att åstadkomma ett långsiktigt hållbart destinationsutvecklingsarbete.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för grundläggande teorier inom destinationsutveckling,
1.2 redogöra för hur evenemang kan bidra till att skapa attraktivitet runt en destination, hur attraktiviteten kan förändras över
tid och hur evenemang kan fungera som motor i destinationens utveckling,
Färdighet och förmåga
2.1 planera och organisera destinationsutveckling med hjälp av evenemang,
2.2 analysera styrkor och svagheter med olika metoder för destinationsutveckling och paketering av platser samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 bedöma och värdera hur det på ett meningsfullt sätt kan skapas förutsättningar för en för samhället hållbar
destinationsutveckling.
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
Rapport: genomförs i grupp, skriftlig inlämning samt presentation och diskussion på ett seminarium
Lärandemål: 1.2, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 2,5

Betygsskala: U/G
Vid underkänt eller frånvaro får studenten en skriftlig kompletteringsuppgift.
Tentamen: individuell skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 och 3.1
Högskolepoäng: 5
Betygsskala: U/G/VG
För betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänd tentamen och rapport. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs dessutom
Väl Godkänd på 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
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
Wang, Y. & Pizam, A. (2011) Destination marketing and management: theories and applications. [Online].
Wallingford, UK: CABI.
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 Event Managementutbildningen.

