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KAN 
EU-MIDLER 
FORNYE 
JOBBEN DIN?



Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?
Begynn på studiet EU-prosjektledelse og bli EU-prosjekt rådgiver!

Studiet er det eneste i Norge som er godkjent som en fullverdig årsenhet på 
bachelenivå innenfor Universitet- og høgskolesektoren.

Hva lærer du?
Gjennom studiet får du omfattende kunnskap om Norges samhandling med EU/EØS, 
hvordan EU/EØS påvirker norsk forvaltning, samt generell og praktisk kunnskap om EU-
prosjekter og prosjektledelse. Kunnskap om de mulighetene EU-programmene gir norsk 
forvaltning og næringsliv er mangelvare i dag. Gjennom studiet får du kompetansen som 
vil gjøre din virksomhet i stand til å ta del i store innovasjons- og utviklingsprosjekter, 
for eksempel helse, transport miljø og tjenesteinnovasjon innenfor EU.

Studiet er både teoretisk og praktisk rettet. På den ene siden får du anledning til å 
fordype deg i EUs historikk og dagens ledelsesteorier. På den andre siden får du for-
ståelsen for hvordan en søknad skal bygges opp og en anledning til å skrive deler av en 
søknad tilpasset deg og dine mål.  Gjennom EU-prosjekter kan du bidra til å forbedre 
din virksomhet. Som ansatt i privat næringsliv kan du være med på interessante in-
novasjonsprosesser, for eksempel innen for helseinnovasjon. Som ansatt i det offentlige 
kan du være med på å utarbeide et internt opplæringsprogram for barnehageassistenter 
eller utvikle energieffektiv gatebelysning. 

Hvem vil ha utbytte av studiet?
Studiet passer for personer innen alle  kunnskapsinstitusjoner; det være offentlig 
forvaltning (kommune og fylkeskommune) eller privat virksomhet. Det avgjørende er at 
du jobber med eller ønsker å jobbe med EU-relaterte prosjekter og har behov for økt 
kunnskap om EU-programmer og EU-prosjektutvikling.

ATTRAKTIV 
KOMPETANSE 

Etter endt studie:

-  kan du utarbeide gode søknader om EU-midler
-  kan du være med å lede eller delta i 
   EU-prosjekter 
-  kan du kontraktspråk
-  har du oversikt over EU-programmene og     
   hvilke av de som passer til din arbeidsplass
-  blir du god på å forhandle på engelsk
-  får du enkompetanse som EU-prosjekt rådgiver 



Undervisning og samlinger
Studie er helgesamlingsbasert. Læringsformene består av forelesninger, gruppearbeid, 
seminarer og studietur til Brüssel.

Veiledning og kommunikasjon med studentene via internett mellom helgesamlingene.
Helgesamlingene gjennomføres i HiBus lokaler på Papirbredden i Drammen.  
For de eksakte datoene; se www.hibu.no/euprosjektledelse

* Eksamen
Studiet tilbys på deltid og det vil være eksamen i alle modulene. Du kan velge om du vil ta 
ett eller flere av emnene eller gjennomføre hele studiet på 60 studiepoeng.

Emne Kursnavn Studiepoeng Semester

Norges samhandling med EU/ EØS

EU engelsk, forhandlingsteknikk og kontraktsspråk 

EU program og prosjektkunnskap

Kulturforståelse og nettverksbygging

Prosjektledelse: ledelse, rapportering

Praksis: møter samt veiledet søknadskriving
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Emneoversikt:

I løpet av studiet vil det bli arrangert en 
studiereise til Brussel i samarbeid med 
Osloregionens Europakontor. Her vil du få 
muligheten til å forstå EU systemet på nært 
hold og blant annet besøke Parlamentet. 

 



 

Jeg jobber i Buskerud fylkeskommune, i utviklingsavdelingen som internasjonal koordina-
tor. Jeg har blitt oppmuntret av jobben min til å gå dette studiet, samtidig som jeg hadde 
lyst selv. Studiet er veldig relevant i forhold til stillingen min.

For min del har studiet vært som å bygge grunnmuren av kunnskapen om EU. 
Både i forhold til historikken, strukturen i EU, funksjonsmåten og stammespråket som 
ofte blir kalt EU-engelsk. Du skal kunne ganske mange spesialbegreper for å forstå 
dokumenter og temaer i EU, så arbeidsspråket blir såkalt ”EU-engelsk”. Det er nesten 
som en egen sosiolekt. 

I studiet har jeg lært alt det man trenger å kunne i bunn for å jobbe med internasjonale 
prosjekter.  Vi får programkunnskap, altså oversikt over alle de programmene Norge 
har mulighet til å delta under. Når det gjelder prosjektdeltakelse generelt så er det et 
mål for oss i fylkeskommunen å finne de virkelig gode prosjektideene som kan bidra til 
utvikling på områder som fylkeskommunen er en sentral aktør innenfor. Dette kan for 
eksempel være utdanning, energi/klima, reiseliv, kulturnæringer og innovasjon.

Det er mye å lære seg om EU, for EU ligner ingenting. EU endrer seg hele tiden, så man 
må ha jevnlig oppdatering for å følge med. Men kan du alt i bunn forstår du mer av det 
som er i media om EU. Mange tenker at EU ikke er viktig for oss i Norge, men det 
angår oss uansett og på mange måter.

Studieopplegget passer veldig bra for min del. Vi jobber med én og én modul, og det fun-
gerer kjempebra! Det å studere i tillegg til jobb krever at du er motivert, men jeg synes 
det har gått greit. Du må være innstilt på at det blir mye jobbing, men jeg synes det er 
motiverende siden studiet er så godt knyttet til jobben min.

Gørill Trælstad t.v. 
internasjonal koordinator
Buskerud fylkeskommune,

Relevant studie

“Det trengs flere framover som er 
skolert i forhold til å jobbe med 
internasjonalt prosjektarbeid.”
Gørill Trælstad t.v. 



Arrangører
Høgskolen i Buskerud, AS og Osloregionenes Europakontor samarbeider for å gi deg et 
best mulig studietilbud innen EU-prosjektledelse. 
Foreleserne har både akademisk og praktisk tilnærming til emnet. Mange har lang 
erfaring med prosjektutvikling og prosjektledelse.

Faglig ansvarlig:  Arild Schou, tlf 984 09 546, e-post: arild.schou@hibu.no

Påmelding Elektronisk: www.hibu.no/euprosjektledelse

Søknadsfrist: 15 juni

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studentene må 
beherske engelsk tilsvarende videregående skoles nivå både muntlig og skriftlig.

Høgskolen i Buskerud ønsker velkommen til et nytt og 
spennende studium for alle interesserte!

 

Praktisk informasjon


