
 

 

 
Eyde Leder 2017/2018 
 

Eyde Leder er et studieprogram i samarbeid med UiA og Eyde-klyngen. Studieprogrammet 
kan gi kandidatene 10 studiepoeng ved avlagt eksamen to ulike nivå (Masternivå og 
bachelornivå). Forskjellen på kursene er kravene som stilles til semesteroppgaven og 
pensumlitteraturen. Undervisningen vil i hovedsak foregå samlet. 

Studiet kan også gjennomføres med kursbevis.  
 
Kurset organiserer som fem samlinger á to dager med bedriftsbesøk og forelesninger. 
 

Opptakskrav 

ORG958 Bærekraftig prosessindustri (Masternivå) 

• Opptakskrav er treårig bachelorgrad eller tilsvarende pluss to års relevant 
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. (Søkere med fullført toårig 
kandidatutdanning og med lang yrkeserfaring vil kunne bli vurdert individuelt 
på bakgrunn av dokumentert kompetanse og yrkeserfaring.) 
 

ORG957 Introduksjon til bærekraftig prosessindustri (Bachelornivå) 

• Generell studiekompetanse. (Det er mulig å gjennomføre en 
realkompetansevurdering på søkere som ikke har generell studiekompetanse, 
da følger UiA følge reglene som er satt av Samordna opptak). 
  

Dato for samlingene (med forbehold om endringer). 

Samling  Dato Tema Sted 

1 20.-21. september Introduksjon Kommer 

2 25.-26. oktober Om å arbeide med mennesker Kommer 

3 22.-23. november Bærekraft og strategi Kommer 

4 24.-25. januar Business systems og industriell fremtid Kommer 

5 14.-15. mars Bærekraftige arbeidsprosesser Kommer 

 
Økonomiske betingelser 
 
Deltakeravgiften er 26 500,- + mva. Dette dekker studieavgift og pensumlitteratur. 
 
I tillegg vil bedriftene bli fakturert opp til 8000 kr per deltaker for studietur, pluss reise og middag. 
Denne turen er obligatorisk for alle studentene. 
 
 
 
 



 

Betingelser: 

• Hver deltaker betaler selv for overnatting og reise på samlinger som krever dette.  

• Hver student få tilsendt en semesteravgift fra UiA ved siste halvår på 750 kr til sin 
hjemmeadresse. Dette er det ikke muligheter for å endre på. 

• Eyde-klyngen bestiller overnatting til alle deltakere, dersom ikke annet blir opplyst 
om. Dersom deltakeren ikke skal ha overnatting, må dette informeres om i god tid 
før hver samling. 

 
Påmeldingen for kurset er bindende og vil faktureres bedriften innen oktober 2018. 
 
For å melde seg på, må deltakerne fylle ut og signere dette dokumentet. Vi trenger også en signatur 
fra deltakerens leder i bedriften. 
 

Påmeldingsfrist er fredag 22. juni.  
Dette dokumentet sendes til Eyde-klyngen (marie@eydecluster.com). 
 
Påmelding til Eyde Leder 2018/2019 

Bedrift: 
 

 

Deltakers navn: 
 

 

Stillingsbeskrivelse: 
 
 
 

 

Ansvarsområdet 
inkluderer: 

  
         Personalansvar 
 

          
Prosjektansvar 

Epost: 
 

 

Tlf: 
 

 

Faktura informasjon: 
 
 

Merkes: 
 
Adresse: 
 
 
 
 

   
 
       Jeg aksepterer at påmeldingen er bindende og de økonomiske forpliktelsene dette medfører. 
 
 
 
……………………………………………                                                                            …………………………………………… 
 
Signatur deltaker       Signatur ansvarlig i bedrift 


