
Varberg 12 juni 2019 
 

 
Välkommen till Event Management! 

Hej 
 
Grattis och kul att du blivit antagen till Event Management programmet vid Högskolan i Borås. 
Utbildningen är utvecklande och utmanande på många sätt. Många studenter som söker och antas 
till utbildningen har en uppfattning om att de söker efter en kandidatutbildning med fokus kring 
marknadsföring, projektledning och event – så det är det ni kommer att få. Kurskamraterna som du 
möter under dina tre år har många det gemensamt att de fungerat som ”spindeln i nätet” i sin 
kompiskrets – de har varit med och fixat allt ifrån fester till resor och andra roliga saker. Så när 
många personer med det intresset och den förmågan möts i en utbildning – då händer det mycket.  
 
Så välkomna till tre händelserika år. Tre år som får dig att utvecklas och växa som människa och 
samtidigt så får du en gedigen högskoleutbildning som grund för dina fortsatta äventyr i livet.  
 
I drygt tio år har vi utbildat studenter vid Event Managementutbildningen. Så nu är det många av de 
som antas till utbildningen som känner andra som gått här tidigare och på det viset blivit tipsade om 
att söka till utbildningen. Andra av er som sökt har hittat utbildningen av en tillfällighet och sökt för 
att det verkar kul, spännande och intressant.  Några av er vet inte riktigt vad ni vill men har också 
sökt och kommit in – samtidigt som andra av er vet precis vad ni vill. Hur ni hittat hit eller exakt 
varför ni sökt utbildningen spelar egentligen mindre roll. Era olikheter, bakgrunder och skilda 
erfarenheter och mål kommer att både berika och utmana er och era föreställningar om allt det som 
finns omkring oss. Ni kommer att få uppleva tre spännande år med många utvecklande möten med 
andra människor och många nya och krävande utmaningar både teoretiska och praktiska.  
 
Så jag hoppas att ni som jag ser fram emot terminsstarten med spänning och nyfikenhet.  
 
 
Tills vi ses så får ni ha en fortsatt underbar sommar, 
Anders 
 
Ps. Nedan ser du lite bra info om uppstarten. Vid det tillfället får du reda på det mesta som du 
behöver veta inför den kommande höstens kurser. Ds.   



Uppstartsinformation  
Event Management 3:e september 2019  
 
Tisdagen den 3:e september startar vi Event Managementprogrammet vid Campus Varberg i 
Varberg.  
 
När ni är på plats vid Campus Varberg så skall ni söka er fram till salen som heter B130 (huskropp B – 
ingången som ligger lite på innergården mellan Campushusen är den som är närmast salen B130).  

Programmet för dagen 
 
kl 10.00 Start Event Management i sal B130 
Först blir det en introduktion av rektorn för Campus Varberg och allmän information om vad det 
innebär att läsa vid Campus Varberg. 
 
kl 10.45 Fika i den närliggande Studentarean  
Efter fikat så ses vi för en introduktion till Event Managementprogrammet. Där går vi igenom bland 
annat utbildningsstrukturen, schemat, kurslitteratur och praktisk information.  
 
kl 12.00 Lunch med studenter från EM18 
För er som vill så kan ni följa med studenter som läser eventprogrammet åk 2 ut på lunch. De tar med 
er till något närliggande lunchställe och svarar gärna på frågor och funderingar. Lunchen är på egen 
bekostnad.  
 
kl 13.15 – 15:00 Kursstart “Entreprenörskap och försäljning 7,5hp” i sal B130 
Kursstart för kursen med ansvarig lärare.  
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur behöver inte införskaffas innan vi ses utan vi går igenom detta tillsammans på plats.  
 
Schema 
http://schema.hb.se/setup/jsp/Schema.jsp?intervallTyp=m&sprak=SV&forklaringar=true&sokMedA
ND=true&intervallAntal=6&startDatum=2019-08-31&resurser=p.SGEMA19h 
 
Uppstart i Borås 
Vissa år har eventstudenterna fått ut allmän information (felaktigt) från Högskolan i Borås om att det 
är uppstart på plats i Borås i början av terminen. Om ni mot förmodan skulle få tillsänt er den här 
typen av information så kan ni bortse från den. För er del räcker det om ni fokuserar på att närvara i 
Varberg den 3:e september när utbildningsstarten för programmet är. 
 
På www.campus.varberg.se finner du mer information om Campus Varberg, studentboende mm.  
 
Om du har andra frågor kan du vända dig till:  
Anders Hultén, Högskolan i Borås, 0768-998 748, anders.hulten@hb.se 
Programansvarig Event Management programmet 
 
Varmt välkomna  
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