
Uppstartsinformation  
Event Management 30:e augusti 2016  

Tisdagen den 30 augusti startar vi Event Managementprogrammet vid Campus Varberg i Varberg.  
 
När ni är på plats så skall ni söka er fram till Flexibla Arean, som finns i C-huset (enklast är att gå in vid 
ingången bredvid Biblioteket och rakt fram genom dörrarna – då är man i det som kallas Studentarean. 
Flexibla Arean ligger precis bredvid Studentarean, på bottenplan, och man når Flexibla Arean genom att 
gå genom den korta glasgången som ligger mellan de bägge lokalerna).  

Programmet för dagen 
 
kl 9.00 Start BCP16/EM16 i Flexibla Arean 
Först blir det en gemensam introduktion av rektorn för Campus Varberg. Där får ni tillsammans med 
studenter som läser andra program en information om vad det innebär att läsa vid Campus Varberg. 
 
Kl 09.45 Fika i Studentarean  
 
kl 10.00 Start Event Management i sal A209 
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 EM15 
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 – 15:30 Kursstart “Entreprenörskap och försäljning 7,5hp” i sal A209 
Kursstart för kursen med ansvarig lärare.  
 
Kurslitteratur 
Kurslitteratur behöver inte införskaffas innan vi ses utan vi går igenom detta tillsammans på plats.  
 
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 
30:e augusti 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:  
 
Birgitta Lennermo, Campus Varberg, 0340-69 74 06, birgitta.lennermo@campus.varberg.se 
Utbildningssamordnare vid Campus Varberg  
 
Anders Hultén, Högskolan i Borås, 0768-998 748, anders.hulten@hb.se 
Programansvarig Event Management programmet 
 
Varmt välkomna  
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