Bachelor i
Facility Management
En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter
i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til
mange velrenommerte masterprogrammer.
To valgfrie profesjonsprofiler
- Facility Services
- Mat og ernæring
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Fakta om studiet

Målet er å utdanne kvalifiserte
ledere for arbeids- og ledelsesintensive tjenester og tjenesteytende
virksomheter i privat-, offentlig og
ideell sektor. Eksempler på slike
virksomheter er ISS, NEAS Coor
Service Management, Sodexo, G4S
og Securitas, eiendomsselskaper,
helse- og omsorgsinstitusjoner, Statsbygg, Forsvarsbygg og kommuner,
og Røde Kors, Frelsesarmeen eller
Kirkens Bymisjon.
Facility Management er en fler- og
tverrfaglig akademisk disiplin, der
fokus er å legge til rette for kjernevirksomhet og drift ved å integrere
de ulike typer tjenester slik at organisasjoner løser sine kjerneoppgaver
mest mulig formåls- og kostnadseffektivt.
Facility Management-tenkningen
ligger blant annet til grunn for
forvaltning, drift og vedlikehold
(FDV) av offentlige bygg og private
næringseiendommer, og ledelse
og organisering av et stort spekter
tjenester, slik som for eksempel
renhold, sikkerhet, matservering og
kantiner, og alle typer ikkemedisinske tjenester på sykehus og
i andre typer helse- og omsorgsinstitusjoner.

Studieinnhold
Studiet integrerer kunnskap om
økonomistyring, organisering, administrasjon, ledelse og vitenskapelige metoder og -arbeidsmåter med
praktiske og teoretiske kunnskaper
om profesjonsprofilene. Det legges
vekt på styrings- og ledelsesoppgaver
på taktisk nivå, altså tjenestenivåavtaler, samspill mellom ulike typer
tjenester, etablering og organisering
av leveransesystemer med tilhørende arbeidsprosesser, og resultatmåling og -oppfølging. Bachelorstudiet i
Facility Management fyller kravene
i NRØAs rammeplan for økonomiskadministrative utdanninger av
17.10.2011.
Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller
realkompetanse. Undervisningen
i matematikk bygger på RI/SI eller
tilsvarende. Studenter som ikke har
tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk tilbys et forkurs. Forkurset
går parallelt med den øvrige undervisningen de tre første ukene i første
semester.
Studiested
Studiet tilbys ved studiested Kjeller.
Søknadsfrist: 15. april / 1. mars for
søkere med realkompetanse
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Studiets oppbygning
Studiet består av en felles del og to valgfrie profesjonsprofiler
som studentene velger i 2. semester. Samtlige emner i
studiet gjennomføres over et helt semester, med unntak av
bacheloroppgaven som gjennomføres over to semestre. Dette for å
sikre studentene den nødvendige faglig modning og dybdelæring.
Progresjonskrav fremgår i de enkelte emneplaner.

Valgfrie profesjonsprofiler
Facility Services
Kandidater med profesjonsprofilen
«Facility Services» kan lede virksomheter som spenner over ulike fagfelt
og et stort spekter av tjenester, slik
som for eksempel bærekraftig drift
og forvaltning av ulike typer bygg og
eiendom, arealplanlegging, material
valg, renhold, vedlikehold, hygiene
og innemiljø, resepsjon, interntjenester, sikkerhet, avfallshåndtering og
utendørs arealer (landscaping).
Profesjonsprofilen Facility Services
kvalifiserer kandidatene til ulike
typer stillinger i offentlige og private
eiendomsselskaper, helseforetak,
kommunal- og statlig forvaltning, i
private tjenesteytende virksomheter
og i ideelle organisasjoner.
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Mat og ernæring
Kandidater med profesjonsprofilen
«Mat og ernæring» kan lede virksomheter som spenner fra storkjøkken som produserer og serverer
trygg mat med ernæringsmessig
og sensorisk riktig kvalitet til både
friske og syke mennesker, via
produktutvikling og salg i nnen matvareindustrien og dagligvarehandelen, til salg av storkjøkkenutstyr.
Søkere som ønsker en karriere som
kjøkkensjef anbefales å ha fagbrev
som kokk eller institusjonskokk.

Emneoversikt

FAMA: felles emner
FAMAF: emner i profesjonsprofilen Facility Services
FAMAM: emner i profesjonsprofilen Mat og ernæring
De fleste emner er på 10 studiepoeng, unntakene er merket. Bacheloroppgaven er på 15 studiepoeng.
1. studieår - høstsemester
FAMA1000 Facility Management, serviceledelse og markedsføring
FAMA1100 Økonomistyring i servicevirksomheter I
FAMA1200 Matematikk og mikroøkonomi
1. studieår - vårsmester
FAMA1300 Økonomistyring i servicevirksomheter II
FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse i servicevirksomheter
FAMA1500 Statistikk, kvalitet og prosessutvikling i servicevirksomheter
2. studieår - høstsemester
FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse i servicevirksomheter
FAMA2100 Organisasjon og ledelse i servicevirksomheter
FAMAF2400 Bygget og bruken
FAMAM2600 Ernæring og kostvitenskap
2. studieår - vårsemester
FAMA2200 Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
FAMA2300 Makroøkonomi og offentlig økonomi
FAMAF2500 Hygiene og innemiljø
FAMAM2700 Hygiene og mattrygghet
3. studieår - høstsemester
FAMA3000 Personaladministrasjon (HR), etikk og samfunnsansvar (CSR) i
praksis
FAMAF3200 Ledelse av Facility Services
FAMAF3300 Tjenesteinnovasjoner for bærekraftig drift og utvikling, 5 sp
FAMAF3900 Bacheloroppgave i Facility Services (høst og vår)
FAMAM3500 Menyplanlegging, 15 sp
FAMAM3900 Bacheloroppgave i Mat og ernæring (høst og vår)
3. studieår - vårsemester
FAMA3100 Strategi for ledere i servicevirksomheter
FAMAF3400 Virksomhetsforståelse og samhandlingsledelse
FAMAM3600 Klinisk ernæring
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Arbeidsmuligheter
Bachelorstudiet i Facility Management er utviklet i nært samarbeid med
bransjeorganisasjonene og noen av de største arbeidsgiverne i privat- og
offentlig sektor.
Kandidatene fra bachelorstudiet i Facility Management kan fylle ulike roller
i arbeidslivet, for eksempel som ledere for intern produksjon av ulike typer
tjenester, bestiller av ulike typer tjenester, kontrollør av ulike typer tjenester
som leveres av interne og/eller eksterne leverandører, leder i virksomheter
som har salg og leveranser av støttetjenester til andre organisasjoner som
sin kjernevirksomhet, og som rådgiver for egen eller andre virksomheter
vedrørende spesifisering, planlegging, organisering, utvikling, ledelse,
produksjon og kjøp og salg av ulike typer arbeids- og ledelsesintensive tjenester.

Foto: Arnstein Staverløkk for NHO Service
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Videre studier
En bachelorgrad i Facility Management åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer
Ut fra foreliggende informasjon
kvalifiserer en bachelorgrad i Facility Management for opptak til ulike
masterstudier, deriblant Master i
økonomi og administrasjon, eller
tilsvarende utdanninger som gir rett
til tittelen siviløkonom, og til HiOAs
Master i helse og empowerment og
Master i læring i komplekse systemer. Vær oppmerksom på at for å
bli tatt opp som student på HiOAs
masterprogrammer, så må du minst
ha C i gjennomsnittskarakter på
bachelorgraden.
En bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen Facility
Services kvalifiserer også for opptak
til NTNUs Master i eiendomsutvikling og forvaltning og til UMBs
Master i eiendomsutvikling.

En bachelorgrad i Facility Management med profesjonsprofilen mat
og ernæring kvalifiserer for opptak
til HiOA og UMBs felles Master i
folkehelsevitenskap.
Kandidater med en bachelorgrad i
Facility Management med profesjonsprofilen mat og ernæring vil også
kunne fortsette på HiOAs Master
i samfunnsernæring, men må da
påberegne å avlegge ca 20 studiepoeng med mat- og ernæringsfaglige
emner før de kan begynne på masterstudiet.
Kandidater med en bachelorgrad i
Facility Management med profesjonsprofilen mat og ernæring vil også
kunne fortsette på UMBs Master i
matvitenskap, men må da påberegne
å avlegge ca. 60 studiepoeng med
natur- og realfaglige emner før de
kan begynne på masterstudiet.
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Foto: Arnstein Staverløkk for NHO Service (alle unntatt 3 og 8)
Akershus universitetssykehus (bilde 3 og 8)
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Høgskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for helsefag
Institutt for helse, ernæring og ledelse (Inst. HEL)
Studiested Kjeller
Besøksadresse Kunnskapsveien 55
Sentralbord tlf: 67 23 50 00
Opptak tlf: 67 23 50 50
opptak@hioa.no
studiehenvendelser-hf@hioa.no
For nærmere informasjon, se

www.hioa.no/fm

