
 1 

 

 

Erfaringsbasert mastergrad i logistikk (2022 – 2025) 
 

Velkommen til det erfaringsbaserte masterstudiet i logistikk ved Høgskolen i Molde. Dette er 

et deltidsstudium med halv studieprogresjon som er tilpasset studenter som har jobb i tillegg 

til studiene. Undervisningen kan følges digitalt, men en del emner krever fysisk oppmøte for 

slutteksamen. For å kunne følge undervisningen må dere betale semesteravgiften og melde 

dere opp i de aktuelle emnene i Studentweb. Da får dere tilgang til all informasjon som legges 

ut i det studieadministrative systemet Canvas. Dette inkluderer link til direkte forelesninger og 

videoopptak for de emnene som har dette. 

For hvert emne dere skal ta må dere lese beskrivelsen i studiehåndboken og informasjonen i 

Canvas. Der vil dere finne om det er obligatoriske innleveringer (dvs. innleveringer som må 

leveres for at du skal få ta eksamen), hjemmeeksamen eller skoleeksamen. Det er hver enkelt 

students ansvar å følge med slik at man gjør det som kreves i faget. For nærmere informasjon 

om eksamensreglementet se her; https://www.himolde.no/studier/eksamen/index.html. Man 

må betale semesteravgift for hvert semester for å kunne melde seg opp til eksamen. 

Informasjon om studiet kan også finnes på websiden: 

 https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/ 

 

1.semester (høst) 

For de som har dårlig bakgrunn i statistikk eller ønsker oppfriskning av sine kunnskaper, 

anbefales det å følge kurset «LOG718 Preparatory Course in Basic Statistics»; 

https://www.himolde.no/studier/program/logistikk-master/log718-preparatory-course-in-basic-

statistics/   

Dette kurset gis online i uke 32, dvs. 8-12.august. Kurset krever ingen påmelding, og har heller 

ingen slutteksamen. Det inneholder statistikk-kunnskaper som er nødvendig for å kunne følge 

kurset «LOG708 Applied Statistics» i første semester. 

De to obligatoriske kursene som gis denne høsten er «LOG711 Supply Chain Management» 

og «LOG708 Applied Statistics» som begge kan følges online. 

 

2.semester (vår) 

I andre semester er det også to obligatoriske emner, nemlig «SCM703 Applied Supply Chain 

Management» og «LOG765 Project Planning and Control». Begge kan følges online. 

 

https://www.himolde.no/studier/eksamen/index.html
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/
https://www.himolde.no/studier/program/logistikk-master/log718-preparatory-course-in-basic-statistics/
https://www.himolde.no/studier/program/logistikk-master/log718-preparatory-course-in-basic-statistics/
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3.semester (høst) 

I tredje semester kan de som ønsker det gjennomføre det obligatoriske seminaret «LOG904-

101 Research design». Dette seminaret går intensivt over en uke, og krever obligatorisk 

oppmøte i Molde. Seminaret er nødvendig for å kunne starte på masteroppgaven, og 

etterfølges av en prosjektbeskrivelse av oppgaven «LOG904-100 Proposal presentation». 

De som foretrekker det, kan imidlertid utsette både seminaret og proposalen til fjerde 

semester. 

Semesteret består ellers av ett eller to emner som kan velges fritt blant  

- LOG713 Models for production management 

- LOG722 Inventory management 

- LOG745 Industrial Organization and Competition Policy 

- SCM702 Purchasing and Supply Theory 

Alternativt kan man også velge seminarer fra fulltidsstudentenes seminarserie (LOG904-xxx). 

Hvert av disse gir 2.5 studiepoeng, og gjennomføres intensivt mandag til fredag i en uke. Alle 

krever obligatorisk oppmøte. En oversikt over seminarene finnes på  

https://www.himolde.no/studier/program/logistikk-master/log904-seminars-in-logistics/.  

Disse endres noe fra år til år, og plan for høstens seminarserie publiseres normalt i mai hvert 

år. 

 

4.semester (vår) 

De som ikke gjennomførte seminaret i Research Design og Proposal i tredje semester, vil 

kunne gjøre det i vårsemesteret i stedet. Seminaret vil da gis online, og krever ikke fysisk 

oppmøte. 

«Log 904-100 Proposal» er et skriftlig arbeide som beskriver planen for masteroppgaven og 

denne skal forsvares muntlig. Studentene vil samtidig få tildelt en veileder for oppgaven. 

Retningslinjer for proposalen finnes på  

https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-

logistics/proposal-guidelines.pdf  

Semesteret består også av ett eller to valgemner, avhengig av hvor mange man gjennomførte 

i tredje semester. De anbefalte alternativene er: 

- IDA720 Applied Data Analytics 

- IDA740 Digitalization Strategy and Governance 

- LOG767 Supply Chain Risk Management 

- SCM705 Cost Management in SCM 

Det forventes at studentene selv tar styring på valg og oppmelding i valgemner, samt å finne 

tema for masteroppgaven. 

 

5.semester (høst) 

https://www.himolde.no/studier/program/logistikk-master/log904-seminars-in-logistics/
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/proposal-guidelines.pdf
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/proposal-guidelines.pdf
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I femte semester skal studentene starte for fullt med å skrive masteroppgaven. Dette 

forutsetter at seminaret i Research Design og Proposalen er gjennomført i tredje eller fjerde 

semester. Masteroppgaven kan enten skrives individuelt, eller to studenter kan skrive sammen 

hvis de ønsker det. 

Retningslinjer for masteroppgaven finnes her  

https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-

logistics/guidelines-masters-thesis.pdf  

 

6.semester (vår) 

I sjette semester skal man fullføre masteroppgaven. Innlevering er i slutten av mai og 

oppgaven skal forsvares muntlig to til tre uker senere. Det gis en totalkarakter på grunnlag av 

både den skriftlige innleveringen og den muntlige presentasjonen. Dersom bedriften du skriver 

for ønsker at oppgaven skal være konfidensiell så må det fylles ut et konfidensialitetsskjema 

som finnes på  

https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/master-

thesis.html/ . 

Dersom det er nødvendig med en utsettelse, vil neste mulige leveringsdato være i slutten av 

høstsemesteret, eller alternativt i slutten av vårsemesteret året etter. 

 

Studieplan for erfaringsbasert mastergrad i logistikk 
 

Emne 
Høst 
1.sem 

Vår 
2.sem 

Høst 
3.sem 

Vår 
4.sem 

Høst 
5.sem 

Vår 
6.sem 

LOG711 Supply Chain Management 1  7.5 
     

LOG708 Applied Statistics  7.5 
     

 LOG765 Project Planning and Control 
 

7.5 
    

SCM703 Applied Supply Chain Management  7.5     

Valgemner/seminarer (LOG713, LOG722, 
LOG745, SCM702 LOG904) 

 

  

7,5 

(7.5) 

   

LOG904-101 Research design,  

LOG 904-100 Proposal presentation 
  

(2,5 

(5 

2,5) 

5) 
  

https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/guidelines-masters-thesis.pdf
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/guidelines-masters-thesis.pdf
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/master-thesis.html/
https://www.himolde.no/english/studies/programmes/master-programmes-in-logistics/master-thesis.html/
https://studiehandbok.himolde.no/nb/studieprogram/emne/2284
https://studiehandbok.himolde.no/nb/studieprogram/emne/2283
https://studiehandbok.himolde.no/en/studieprogram/emne/2293
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Emne 
Høst 
1.sem 

Vår 
2.sem 

Høst 
3.sem 

Vår 
4.sem 

Høst 
5.sem 

Vår 
6.sem 

Valgemner (IDA720, IDA740, LOG767, 
SCM705) 

   

7,5 

(7,5) 

  

LOG950 Masteroppgave      15 15 

Sum 15 15 15 15 15 15 

 

 


