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Kort om Handelshøyskolen BI

Stiftelse, med formål å drive undervisning og forsk ning. Alt overskudd 
brukes til å styrke fag- og læringsmiljø. 

Noen fakta (2010)
• 19.998 studenter (52% deltid - 50,7% kvinner)
• 15 bachelorstudier, 8 Master of Science studier, siviløkonom, doktorgrad og 

et stort tilbud innenfor etter og videreutdanning
• Bedriftstilpassede program 
• Seks studiesteder i Norge (Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen)

• Antall studiepoeng 2010: 812.587 (tilsvarer 13.543 studenter i full progresjon)
• Avtaler med 170 universitet/høyskoler i 45 land





Etter – og videreutdanning

Gjennomføringsformer
Modul (dag), kveld, nettstudier,
“kombinert undervisning”

Etter- og videreutdanning
• Bachelor of Management
• Bachelor i økonomi og 

administrasjon
• Kandidat, årsenheter
• Kurs og enkeltprogrammer
• Executive Master of 

Management
• Executive MBA
• Executive Short Programmes
• Bedriftsinterne programmer
• Seminarer/konferanser



Bachelor of Management

• Skreddersydd lederutdanning 
på bachelornivå

• Tidligere utdanning kan 
innpasses i graden

• Felles avsluttende program -
Leadership in Action knytter 
fagene sammen. 



BI LearningLab

• BIs kompetansesenter for pedagogikk 
og bruk av IKT i undervisningen. 

• Bidrar med råd og veiledning i 
utviklingen av kurs og studier

• Arrangerer kurs og konferanser. 



Nettbasert/kombinert undervisning

Fra rent nettbasert til kombinert undervisning

BI har ulike tilbud på “hele skalaen” fra rent nettbasert til ulike 

variasjoner av kombinert undervisning, dvs. nettbasert i 

kombinasjon med helgesamlinger eller modulundervisning på 

hverdager. 

Kun nettbasert ”Klasseromsbasert”          



Nettstudier ved BI

• Største tilbyder av nettstudier i Norge på 
høyskolenivå. 

• Startet i 1990 - jevn vekst 
• Ca. 3000 studenter



Nettstudenten ved BI
• 18-65 år (Snitt på 35) 
• 63% kvinner - 37% menn
• 90% er i arbeid
• Blanding av studenter med og uten tidligere 

utdanning. 
• Behov for fleksibilitet i studiesituasjon 

(familie/jobb)
• Motivasjon for å studere:
- Trenger ny kompetanse i nåværende jobb.
- Ønsker å kvalifisere seg for ny jobb



Nettstudier - gjennomføring
• Hvert kurs har sitt eget ”klasserom”  på it’s learning med: 

Aktivitetsplan, fagstoff, oppgaver, innsendingsoppgaver 
med individuell tilbakemelding, videoforelesninger, digitale 
læringsressurser, erfaringsutveksling m.m. 

• Nettlærer følger studenten gjennom hele semesteret
• Undervisning på samlinger i Nydalen (videofilmes)
• Digital studieguide til pensumlitteraturen   



kursintroduksjon, 
aktivitetsplan

Lyd og video

publisering på nett

ressursbrønn,artikler Diskusjoner/erfarings-
utveksling

nettkollokvier - chat

gruppe- og prosjektarbeid

gruppeveiledning på nett

”arbeidskrav”

Innsendingsoppgaver med 
personlig tilbakemelding 

FAST DYNAMISK

INDIVID-RETTET SAMARBEIDS-RETTET

Digitale læringsressurser

interaktive læringsressurser 
(eks.tester, simuleringer)



Opplæring/støtte av nettlærere

• Definert ”minimumskonsept”/minimumskrav
• Individuelle forskjeller fra kurs til kurs
• Nye: Individuelle møter – gjennomgang/dialog om 

design av kurs/innhold
• Jevnlig individuell oppfølging (fast kontaktperson)
• Årlig nettlærerseminar 
• Workshops/kurs  
• Nettbaserte ressurser og veiledning
• Jevnlige ”drypp” med råd og tips
• Deltakelse på kurs og arrangementer i regi av 

BI LearningLab



Suksessfaktorer
• Tette relasjoner til nettlærerne
• Opplevelse av god støtte/oppfølging 

(”sparringspartner” med god ped/teknisk 
kompetanse)

• Opplevelse av at vi ønsker de skal lykkes i møte 
med studentene

• Gode selvhjelpstjenester/veiledninger/maler
• God administrativ støtte.
• Et avklart ”minimumskonsept” med mulighet for 

individuelle tilpasninger. 



Fornøyde etter- og 

videreutdanningsstudenter

Arbeidsmarkedsundersøkelse blant alle 
EVU-studenter som fullførte en grad/årsenhet 
i 2010 (616/45% respons)

• 65% har fått økt tilfredshet i jobben som følge av 
studiene (stor/meget stor grad)

• 91% mener utdanningen har styrket karrieremuligheter
• 50% har fått jobb på et høyere nivå
• 76% mener utdanningen har vært relevant ifht. jobb
• 65% har fått høyere lønn (og 80% oppgir at det er som 

følge av utdanningen)
• 30% planlegger ytterligere videreutdanning



Spørsmål?

www.bi.no/
kristin.dahl@bi.no
+47 46410160


