
Velkommen til Master of 

Science in Business  
Gratulerer med studieplassen på Master of Sciences in Business (MSB) – profil «regional økonomi og 

innovasjon» ! 

Med en Master of Science in Business har du en allsidig utdanning som gjør deg godt rustet for ulike 

jobber i privat næringsliv og offentlig sektor. Siviløkonomer er svært attraktive på arbeidsmarkedet og 

mange arbeider som topp- eller mellomledere.  

Kursene undervises ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund.  

 

Litt om studiestart: 

• Studiestart er mandag 15. august kl. 10.00 -12.00 i Festiviteten (over Rådhusplassen) og fra 

kl.12.05-14.00 Rom 1077 Hovedbygget Haugesund.  

• Det blir middag ute om kvelden (med påmelding).   

 

Vi legger stor vekt på praksisarbeid og nærhet til samfunns-, arbeids- og næringsliv og samarbeider 

tett med Haugesundsregionen.  

Allerede i andre semester er det mulighet for utveksling og du kan søke på to ulike internasjonale 

utvekslingsavtaler med universiteter i USA og Sør-Afrika. Masterutdanningen har avtale med 

University of California Berkeley, et av verdens beste universitet. Her kan du dra på utveksling hele 

andre semester og jobbe i en lokal bedrift i San Francisco eller Berkeley. Vi har også avtale med 

University of Cape Town hvor du kan dra på 12-ukers utveksling andre semester og ha praksis i en 

lokal bedrift.   

Dersom du velger å ikke dra på utveksling tilbys du et eget praksisopplegg i Haugesundsregionen.   



 

Vi ser fram til å møte deg og ønsker deg velkommen til Master of Sciences in Business (MSB) –  

profil «regional økonomi og innovasjon»!  

 

 

Kontaktinformasjon HVL 

Opptakskontoret 

Tlf: 55 58 58 50 / E-post: opptak@hvl.no 

Studieveileder for master of sciences in Business profil marketing og innovasjon  

Gro Mette Eikemo 

Tlf: 52 70 26 11 / E-post: gro.eikemo@hvl.no 

Studieprogram ansvarlig (MSB) 

Anne Isabelle Robbestad 

Epost: anne.robbestad@hvl.no 

Ta kontakt dersom det er noe vi kan hjelpe deg med. 

 Vel møtt! 
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Med vennlig hilsen 

Knut Steffen Kvala  

Ass. instituttleder / Institutt for økonomi og administrasjon 

Høgskulen på Vestlandet 

 

Høgskulen på Vestlandet Telefon: 55 58 58 00 

Postboks 7030    E-post: post@hvl.no 

5020 Bergen   www.hvl.no 


