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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Etter som samfunnet og næringslivet har endret seg, har også den tradisjonelle teknikerrollen endret seg. Oppgaver og ansvar er utvidet og blitt mer komplekse og sammensatte, med den følge at kravene til både kompetanse og ansvar er skjerpet. Dette gjelder såvel internt i den enkelte organisasjon/bedrift som eksternt vis a vis samfunnet.

I tråd med dette har næringslivet uttrykt et klart behov for en teknikerkompetanse som også omfatter kunnskaper på de økonomiske og administrative fagområder.

I økonomiske og administrative fag for teknisk fagskole er behovet næringslivet etterspør på dette område og nivå, søkt innpasset, og et ledelsesaspekt er lagt inn i de ulike fagsammensetninger. Opplæringen bør trekke veksler på studentenes praktiske erfaring fra arbeidslivet, slik at teoretisk kunnskap i størst mulig grad integreres i den praktiske opplæringen.

1.2	Innhold

Generelt
De økonomiske og administrative fagene er fellesfag for alle linjer i teknisk fagskole og omfatter fagene økonomistyring (112 timer), organisasjon og ledelse (112 timer) og markedsføringsledelse (76 timer). Fagene økonomistyring og organisasjon og ledelse deles i to moduler hver. Markedsføringsledelse utgjør én modul.

Alle fagene er obligatoriske for samtlige linjer i teknisk fagskole, med unntak av linje for maritime fag og fiskerifag. Det vises til læreplanen for denne linjen for fag- og timefordeling.
I læreplanen for fellesfag for alle linjer i teknisk fagskole er læreplan for fagene økonomi, ledelse og markedsføring til mesterprøven innarbeidet.

Økonomistyring
En beslutning innebærer et valg mellom alternativer, og faget økonomistyring består av et begrepsapparat, resonnementer, teknikker og analysemetoder som skal hjelpe oss til å få klarhet i de alternativene som foreligger og å foreta valg. Studentene skal gis en grunnleggende forståelse av hvordan økonomifaget inngår som en sentral del av bedriftens lederfunksjon. Økonomistyring gir støtte til å oppfatte, strukturere og analysere beslutningssituasjoner når det skal avgjøres:

·	hvilke aktiviteter virksomheten skal engasjere seg i
·	hvilke markeder som skal betjenes
·	hvilke ressurser aktivitetene krever
·	hvordan ressursene skal anskaffes og finansieres
·	hvordan de verdiene virksomheten skaper kan fordeles
·	hvor virksomheten står i dag og hva som kan læres av tidligere beslutninger og resultater
·	hvilke faktorer som har mest betydning for hvor vellykket virksomheten er
·	hvordan virksomheten står best rustet til å møte fremtiden

Et valg mellom alternativer foretas ut fra prioriteringer, og i bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner er lønnsomheten for bedriften et viktig kriterium for valg mellom alternativer.

For å overleve er bedriften avhengig av at noen vil betale mer for det den skaper enn hva det koster å fremstille produktet eller tjenesten. Dette betyr ikke at lønnsomhet er det eneste som bør tillegges vekt når det fattes beslutninger i en bedrift. Samfunnsøkonomiske, ressursmessige, miljømessige og etiske hensyn vil også spille inn ved beslutninger i næringsvirksomhet.Omstillingsevne har alltid vært et nøkkelbegrep for bedriftsøkonomisk suksess. Tradisjonelt har det dreid seg om bedriftens evne til håndtere endringer i teknologi og konkurranseforhold. Voksende miljø- og fattigdomsproblemer representerer globale utfordringer av en helt annen type. Faget økonomistyring er med på å belyse sammenhengen mellom disse globale utfordringene og vårt produksjons- og forbruksmønster. Innsikt i grunnleggende mekanismer i vårt økonomiske system er en forutsetning for å kunne stake ut en ny, nødvendig kurs i retning av en bærekraftig utvikling.

Regnskapet er et system for registrering av økonomiske data, for måling av resultatet av økonomisk aktivitet og for presentasjon og kommunikasjon av informasjon. Regnskapssystemet er det viktigste kvantitative informasjonssystem i nesten alle organisasjoner. Både beslutninger innad i organisasjonen og vurderinger organisasjonenes eksterne parter gjør, baserer seg i stor utstrekning på regnskapet som informasjonskilde. Kvalitetsnivået til regnskapet har vidtrekkende konsekvenser for verdiskapningen og den økonomiske velferden.

Organisasjon og ledelse
Faget organisasjon og ledelse utgjør det teoretiske fundamentet for forståelse av organisasjoner.

Faget bygger på kunnskap fra etablerte fag som biologi, psykologi, sosiologi, statsvitenskap og økonomi. Utviklingen har gått fra et mekanistisk syn på organisasjoner, der menneskene var tannhjul i produksjonsprosessen, til en mer økologisk forståelse av organisasjoner der en legger vekt på organisasjonens miljø i videste forstand, og hvor samspillet mellom organisasjoner og mellom menneskene i organisasjonen blir sentralt. Faget organisasjon og ledelse er et samfunnsfag som bygger på humanistiske verdier og demokratiske ideer.

Samarbeid mellom mennesker er nødvendig for å kunne løse større og mindre oppgaver.
I faget organisasjonslære legges det vekt på den enkeltes personlige utvikling i samhandling med andre i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt. Det er den enkelte studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal utvikles.

Markedsføringsledelse
Markedsføringen er et av "tannhjulene" i "bedriftsmaskineriet" hvor planene legges for hvordan bedriften skal hevde seg i konkurransen og lykkes i markedet.
I faget markedsføringsledelse analyseres sterke og svake sider ved hele bedriften, og analyser legges til grunn for planleggingen. Det er viktig å finne fram til bedriftens konkurransefortrinn. Markedsføringsledelse dreier seg derfor om å være analytisk og finne fram til nye måter å gjøre ting på. Opplæringen er ledelsesorientert.

Markedsføringsledelse dreier seg mye om metoder, men i like stor grad dreier det seg om en måte å tenke på. Det er markedsføreren som analyserer markedet, finner fram til aktuelle målgrupper og kartlegger målgruppenes behov. Her legges planene for hvordan virkemidlene, produkt, pris, distribusjon og påvirkning skal tas i bruk for å tilfredsstille de valgte målgruppenes behov på den beste måten. Dermed er markedsføringen også i stor grad styrende for hvordan resten av bedriften arbeider.

Markedsøkonomi og konkurranse kan ha negative sider. Disse kan gå på utilbørlig utnyttelse av ressurser og miljø. Det kan dreie seg om kjønnsdiskriminerende virkemiddelbruk i markedsføringen og markedsføringen kan gå over grensene for etikk og moral ved de produkter som tilbys eller ved måten de markedsføres på. Myndighetene har derfor innført en rekke lover og reguleringer som trekker opp grensene for hva som er tillatt. Markedsføreren må kjenne til disse bestemmelsene og opptre i samsvar med disse.



Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for de økonomiske og administrative fagene

Studentene skal

·	kunne identifisere et problem, analysere dets årsaker og virkning og kunne sette mål for ønsket utvikling og velge virkemiddel for å nå målet

·	kunne bruke sine faglige kunnskaper til å utvikle forretningsplaner

·	kunne vurdere og utvikle forretningsideer og ha innsikt i hva som skal til for å etablere egen virksomhet

·	kunne foreslå og eventuelt iverksette handlingsstrategier på bakgrunn av fastlagte mål

·	kunne gjøre rede for sammenhenger mellom økonomi og økologi
·	kunne arbeide med egne holdninger og forstå betydningen av god arbeidsmoral og god forretningsskikk
·	kunne samarbeide med andre og vise evne til god skriftlig og muntlig kommunikasjon
·	vise evne til selvstendig og kritisk tenking og evne til problemformulering og problemløsning
·	kunne vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

·	ha innsikt i bedriftens betydning i samfunnet og dens rolle som ressursforvalter

·	kjenne til arbeidslivets organisasjoner og de verdier og normer arbeidslivets parter vektlegger

·	kjenne til de lover og avtaler som regulerer forholdet mellom partene i arbeidslivet

·	kunne ta ansvar for egen læring

·	kunne delta i veiledning av medarbeidere

·	ha kjennskap til viktige internasjonale forhold som påvirker ressursfordelingen nasjonalt og internasjonalt
·	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi
·	ha grunnlag for videre studier i fagområdet




2.2	Økonomistyring


Mål 1
Studentene skal ha kjennskap til det strategiske arbeidet i en bedrift og hvordan dette kan uttrykkes i planer for hele virksomheten og være angitt i økonomiske målbare størrelser. De skal kunne se sammenhengen mellom planer og løpende registrering og kunne bruke kunnskaper om økonomistyring ved planlegging, analyse og beregninger

HovedmomenterStudentene skal

1a	kunne utarbeide mål og planer på ulike nivåer i en bedrift og kunne ta hensyn til usikkerhet ved beslutninger

1b	kunne beregne kapitalbehovet for en mindre eller mellomstor bedrift

1c	kunne sette opp enkle budsjetter og kunne se hvordan ulike tiltak vil påvirke lønnsomhet og likviditet

1d	kunne føre og avslutte enkle regnskaper

1e	kunne gjennomføre fortløpende budsjettkontroll og kunne foreslå tiltak for bedre måloppnåelse

1f	kunne bruke budsjettmodeller med hovedbudsjett og underbudsjett, resultatbudsjett og likviditetsbudsjett

1g	kunne beregne og forklare hvordan en bedrift, med grunnlag i inntekts- og kostnadsteorier, kan tilpasse sin produksjon og sitt salg under ulike markedsforhold

1h	kunne beregne nøkkeltall, kunne analysere og vurdere bedriftens soliditet, lønnsomhet, finansiering og likviditet

1i	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i de ulike fasene av økonomistyring



Mål 2
Studentene skal kjenne de grunnleggende forhold av betydning for en bedrifts verdiskapning og lønnsomhet i et konkurransesamfunn og det forvalteransvar som følger med

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne anvende grunnleggende metoder for lønnsomhetsberegninger som investerings-kalkyler, produktkalkyler, produktutvalg og dekningspunktanalyser, og forstå hvordan miljømessige hensyn kan påvirke modellene og de beslutninger som fattes

2b	kunne foreta enkle beregninger for styring av innkjøp og lagerhold

2c	kunne vurdere hvordan bedriftens egne miljøkrav, offentlige avgifter og tilskudd påvirker bedriftens markedstilpassing og lønnsomhet

2d	kunne gjøre rede for bedriftens betydning i samfunnet og dens rolle som ressursforvalter

2e	kunne gjøre rede for konflikter mellom fellesskapsverdier og markedskreftenes verdier

2f	kunne følge etiske spilleregler overfor ansatte, kunder, leverandører og samfunnet 


Mål 3
Studentene skal kunne sette opp driftsregnskapet for ulike bedriftstyper og kunne foreta lønnsomhetsberegninger, kontroll og vurderinger ut fra gjeldende bestemmelser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for formålet med driftsregnskapet og verdikretsløpet i ulike bedrifter

3b	kunne gjøre rede for sammenhengen mellom utgift og kostnad og ulike kostnadsarter og deres forskjellige beregningsgrunnlag

3c	kunne sette opp driftsregnskap etter selvkost- og bidragsmetoden og kunne benytte dette for analyser, kontroll og styring

3d	kunne anvende ulike kalkulasjonsmetoder (for- og etterkalkyler)

3e	kjenne til forskjellen mellom drifts- og finansregnskap

3f	kunne forholde seg til sentrale bestemmelser i lover, forskrifter og regnskapsstandard



Mål 4
Studentene skal ha kjennskap til hvordan en bedrift etableres og avvikles, de skal ha kjennskap til ulike selskapstyper og kjenne til det aktuelle lovverket

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	ha kjennskap til ulike selskapsformer

4b	kjenne til de viktigste finansieringskilder, kunne vurdere kostnadene og kunne foreslå hvordan bedriften bør finansiere gitte kapitalanvendelser

4c	kjenne bestemmelser som regulerer etablering og avvikling av en bedrift



2.3	Organisasjon og ledelse


Mål 1
Studentene skal kjenne grunntrekkene i personlighetsutvikling og forstå betydningen av motivasjon. 

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i sentrale motivasjonsteorier og kunne sette i verk ulike motivasjonstiltak i ulike situasjoner og rettet mot ulike individer

1b	kunne gi en oversikt over hovedtrekkene i grunnleggende gruppeteori og kunne bruke de sentrale fagtermene på dette området


Mål 2
Studentene skal finne løsninger som bedrer kommunikasjonen i organisert samarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	vise at de forstår betydningen av informasjon i organisasjonen

2b	kunne vurdere andres og eget arbeid og gi tilbakemeldinger som medarbeiderne kan vokse på

2c	kunne gjennomføre en medarbeidersamtale

2d	kunne legge til rette for samarbeid og gjennom ulike tiltak forebygge konflikter

2e	kunne bistå ved løsning av konflikter

2f	kunne planlegge, gjennomføre og sørge for oppfølging av møter

2g	kunne presentere ulike emner for et større publikum


Mål 3
Studentene skal ha kjennskap til lover, forskrifter og avtaleverk som regulerer området de virker innenfor

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til hvilke lover som regulerer området

3b	kjenne til intensjonen med lovene og innholdet i dem

3c	ha en etisk bevissthet som gjør at de følger gjeldende lov- og avtaleverk i sin virksomhet


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner og kjenne sentrale organisasjonsteoretiske begreper

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gi en kort fremstilling av den historiske og økonomiske utviklingen som har ført til behov for nye organisasjonsmodeller

4b	kunne gjøre rede for hovedtrekkene i klassiske og nyere organisasjonsteorier og kunne definere sentrale begreper knyttet il organisasjonsteori

4c	kunne identifisere og  vurdere prinsipper som brukes ved utforminene av en organisasjon

4d	kunne bruke organisasjonsteoretisk kunnskap for å finne en hensiktsmessig organisering av egen bedrift, avdeling eller enhet

4e	kunne beskrive aktørene i en beslutningsprosess

4f	kunne beskrive barrierer og motstand i organisasjonsutvikling



Mål 5
Studentene skal kunne identifisere og vurdere ulike faktorer som utgjør en organisasjons rammebetingelser

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kjenne til viktige indre og ytre rammebetingelser for en organisasjon og kunne forklare rammebetingelsenes betydning for etablering, endring og nedlegging av organisasjoner
 
5b	ha oversikt over ulike kvalitetssikringsverktøy

5c	kjenne til de viktigste hovedorganisasjonene i arbeidslivet, hovedavtalene, tariffavtale og interne overenskomster



Mål 6
Studentene skal kunne vurdere hvordan ulike ledelsesformer og styringsprinsipper påvirker en organisasjons effektivitet, arbeidsmiljø og evne til endring. De skal kunne bruke og vurdere prosjekt som organiseringsform

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for forskjellige typer mål og kunne definere og formulere konkrete mål for en organisasjon

6c	kunne identifisere og løse målkonflikter

6c	kunne beskrive og utføre relevante lederoppgaver

6d	kunne gi en enkel beskrivelse av noen kjente ledelsesteorier

6e	kunne bruke forskjellige prinsipper for ledelse, gjøre rede for lederroller, ledelsesformer og lederstiler

6f	kunne beskrive forskjellige former for styring

6g	kunne velge riktig ledelsesform i konkrete situasjoner

6h	kunne utvikle en etisk bevissthet som styrer funksjonen som leder

6i	kunne sammenlikne organisasjoner med ulik struktur med tanke på konsekvenser for effektivitet, arbeidsmiljø og evne til læring

6j	kunne identifisere og formulere problemstillinger

6k	kunne bruke ulike prosjekteringsverktøy

6l	kunne sette i verk tiltak som fremmer samarbeid

6m	kunne utnytte ressursene i gruppa og i omgivelsene

6n	kunne sette opp en enkel plan for personalplanlegging (behovsanalyse, rekruttering og ansettelse, personal- og kompetanseutvikling)




Mål 7
Studentene skal kunne gjøre rede for sentrale elementer i et arbeidsmiljø

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kjenne organisasjonskulturens betydning for det indre liv i organisasjonen og kunne gi eksempler på ulike organisasjonskulturer

7b	kunne identifisere og drøfte sentrale etiske problemstillinger i en organisasjonskultur

7c	kjenne sentrale lovbestemmelser som hjemler rett til ulike grader av deltakelse og medinnflytelse

7d	kjenne  lovens krav til fysiske og psykososiale betingelser og ha bevissthet om konsekvensene av et godt eller dårlig arbeidsmiljø

7e	ha kunnskap om hvilke tiltak som kan settes i verk for å påvirke organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet i positiv retning




2.4	Markedsføringsledelse


Mål 1
Studentene skal kjenne til de overordnede målene som styrer en bedrifts eller organisasjons valg av forretningsidé og bedriftsstrategi

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kjenne til, forstå hensikten med og kunne gi eksempler på forretningsideer 

1b	kunne beskrive en forretningsidé ved å definere hvilke markeder bedriften eller virksomheten skal rette seg mot, hvilke behov som skal dekkes og hvordan behovene kan dekkes

1c	kjenne til ulike overordnete mål for en bedrift som økonomiske mål, ideelle mål, mål for sysselsetting og politiske mål


Mål 2
Studentene skal ha kunnskaper om markedenes forskjellige karakter og sammensetning

Hovedmomenter
Studentene skal 

2a	kjenne til og forstå kjøpsprosessen på forbruker- og bedriftsmarkedet

2b	kjenne til og forstå motiver og særtrekk som påvirker kjøpsatferden i forbruker- og bedriftsmarkedet

2c	kjenne til og forstå betydningen av segmentering og de krav som stilles til segmenter


Mål 3
Studentene skal kunne foreta en situasjonsanalyse av arbeidsbetingelser og informasjonsbehov som kan få betydning for bedriftens beslutninger. De skal kunne foreta enkle markedsundersøkelser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kjenne til begrepet arbeidsbetingelser og kunne bruke leteskjema for arbeidsbetingelser

3b	kunne finne fram til bedriftens sterke og svake sider - og dens muligheter og trusler

3c	kunne beskrive og drøfte arbeidsbetingelser og kunne gi en oppsummering og et beslutningsgrunnlag for videre markedsføringsplanlegging
3d	kunne beskrive bedriftens informasjonsbehov på bakgrunn av et definert problem

3e	kjenne til ulike metoder som kan benyttes ved markedsundersøkelser

3f	ha kjennskap til ulike typer prognoser og vanlige prognosemetoder


Mål 4
Studentene skal ha kunnskaper om og oversikt over de mest sentrale lover og etiske prinsipper som gjelder for markedsføring

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kjenne til gjeldende lover og forskrifter for markedsføring og sentrale bestemmelser om merking av forbruksvarer, varemerker og patenter

4b	kjenne til bestemmelser om produktkontroll, produktansvar, åndsverk, angrefrist og kredittkjøp samt bestemmelser i kjøpslov, avtalelov og lov om håndverkertjeneste

4c	kunne gjøre rede for hvordan etikk virker inn på bruken av konkurransemidlene


Mål 5
Studentene skal kjenne til og forstå begrepet markedsstrategi og de beslutningsområder markedsstrategien omfatter

Hovedmomenter
Studentene skal 

5a	kjenne til produktbegrepet i en utvidet sammenheng, hva et sortiment er, produktets utvikling fra idé til ferdig produkt og produktets livssykluskurve (PLS-kurven)

5b	kunne gjøre rede for valg av produktpolitikk, distribusjonspolitikk, pris og påvirkning

5c	kunne velge og begrunne samlet markedsstrategi i forhold til marked

5d	kunne utarbeide en markedsplan



Mål 6
Studentene skal kunne utarbeide handlingsplaner med mål, tiltak, ansvar, tidspunkt og budsjett. De skal ha kjennskap til utvikling og bruk av forskjellige former for kontroll innenfor markedsføring

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne utarbeide en skjematisk framstilling av en realistisk handlingsplan hvor mål, målgruppe, aktiviteter, tidspunkt, ansvar, kostnader og kontroll framgår

6b	ha kunnskap om medier brukt i markedsføring, valg av medier og hvordan disse kan brukes i en kampanje

6c	kunne bruke tilgjengelig informasjonsteknologi i planarbeidet

6d	ha kjennskap til forskjellige former for resultatvurdering i markedsføringen


Mål 7
Studentene skal kjenne til og forstå begrepene tjenestemarkedsføring og internmarkedsføring. De skal kunne vurdere hvordan tjeneste- og internmarkedsføringen kan påvirke kundeservicen og de ansattes egen trivsel på arbeidsplassen

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne gjøre rede for begrepet tjenestemarkedsføring og hva som kjennetegner tjenester i forhold til andre produkter

7b	kunne drøfte personalets rolle for tjenestebedrifter og kunne foreslå tiltak som øker personalets kunnskaper, motivasjon og serviceinnstilling

7c	kunne forklare begrepet internmarkedsføring og hvordan internmarkedsføring kan være viktig for bedriften og de som arbeider der

7d	kunne beskrive ulike aktiviteter innen internmarkedsføring og hvordan disse kan gjennomføres på en måte som øker personalets interesse og motivasjon for arbeidet

7e	kunne gjøre rede internmarkedsføringens betydning for kvalitetssikringsarbeidet i bedriften
	




Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere studenten, lærer og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt studenten er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle studenten
	å motivere læreren til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse studenten har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er studentenes helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpe-middel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider med  tverrfaglig innhold.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.








Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i fellesfag for teknisk fagskole

Fag
Moduler
Totalt antall timer
Økonomistyring
Modul 1:	Mål 1
50

Modul 2:	Mål 2, 3 og 4
62
Organisasjon og ledelse
Modul 1:	Mål 1, 2 og 3
50

Modul 2:	Mål 4, 5, 6 og 7
62
Markedsføringsledelse
Modul 1:	Alle mål i faget
76



Vedlegg 2



Vurdering i teknisk fagskole, fellesfag


Standpunktkarakterer

Det gis standpunktkarakter i alle fag.
Resultat av prosjektarbeid skal inngå i standpunktkarakteren.


Eksamen

Alle studentens skal opp til en tverrfaglig eksamen der alle tre fagene inngår.
	

Eksamensoppgavene for en slik tverrfaglig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur.


Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen etter retningslinjer gitt av departementet.


Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.

