
SØKNADSFRIST 16. FEBRUAR 2022: 

Studiet er tilrettelagt for leverandørbedrifter og ansatte som er involvert i innovasjon og 
utviklingsarbeid i bedriften. Målsettingen for studiet er å gi deltakerne verktøy, kunn- 
skap og veiledning for å kunne styrke bedriftens konkurranseposisjon og leveranser. 

Deltakerne på studiet skal jobbe med egne case knyttet til bedriftens drift og utvikling. 
Caset vil under studiet motta veiledning, og vil til sist utgjøre grunnlaget for eksamen.

Studiet kobler sammen blå næringer, men vil ha et sterkt fokus på den grønne 
omstillingen og EU-taksonomien. Studiet vil gi deltakerne en innføring i Design Thinking 
og prosjektutvikling, samt at det legges vekt på nettverksbygging og synergieffekter. 
Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av relevant teori, koblet med spennende 
foredrag og erfaringsdeling fra sentrale aktører. Les mer om studiet her

•   Arrangør: Universitetet i Tromsø (UiT) på oppdrag fra Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek).  
LU Havtek er finansiert av Equinor og Innovasjon Norge.

•  Søknadsfrist: 16. februar 2022. Det er begrenset antall plasser.
•  Oppstart: 16.–17. mars 2022. Studiet går over fire samlinger, hvorav to i halvåret.
•   Opptakskrav: Realkompetanse eller generell studiekompetanse. Bestått eksamen vil gi 15 studiepoeng. 

Kursbevis utdeles uavhengig av avlagt eksamen, og det er således ikke et krav å ta eksamen.
•   Kostnad: Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke kostnader i forbindelse med reise og opphold, 

samt semesteravgift hos UiT på kr. 625,-.
•   For spørsmål eller informasjon om studiet:  

Ingrid Hovda Lien, UiT: ingrid.hovda.lien@uit.no, tlf. 480 06 311 
Sunniva Greger, LU Havtek: sg@kpb.no, tlf. 480 40 255
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Bygg blå kompetanse og industri i nord.  SØK OPPTAK I DAG

Et skreddersydd studietilbud for nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene
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