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Hvorfor velge

Gokstad Akademiet?
Kort vei mellom utdanning og jobb
Gokstad Akademiet samarbeider tett med mange bedrifter i fylket. Våre utdanninger
er yrkesrettede og tilpasset næringslivets behov. Det betyr at det du lærer ligger
tett opp til hvordan bedriftene jobber i sin hverdag. Du vil møte spennende
gjesteforelesere fra næringslivet, og jobbe med cases fra ulike bedrifter.

Du får jobbe med

virkelige cases fra
næringslivet

Som student på Gokstad Akademiet

vil du i studiene få jobbe med virkelige
cases og oppgaver fra næringslivet.

Vår tette kontakt med bedrifter i ulike
bransjer, gjør at våre studenter vil få

presentert reelle problemstillinger fra
næringslivet som de skal jobbe med.
Dette gjør utdanningen interessant
og virkelighetsnær.
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Student

i Sandefjord
Sandefjord har et unikt tilbud av idrett,
musikk og kultur. Uten å fornærme

noen kan vi nevne Sandefjord Fotball,

Runar Håndball, Sandefjord Håndball,
musikkbarer, Hjertnes Kulturhus

og flere av landets beste kor og
musikkmiljøer.
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Student i Sandefjord

Hva er en fagskole?
Som fagskole er undervisningen vår praktisk orientert. For deg betyr det at du
lærer å bruke de systemene, teknikkene og metodene som gjør deg klar til å gå
rett inn i en jobb og bidra fra dag én når du er ferdig. Studiene er laget i samarbeid
med arbeidslivet, og du vil møte mange forelesere fra næringslivet som bruker
sin bedrift som praktiske case i undervisningen. Dette sikrer at du kommer ut
med arbeidsrelevant erfaring som en del av studiene dine.

• Tett oppfølging av faglærere
• God oppfølging og veiledning
underveis
• Du blir en del av en mindre
klasse hvor alle blir godt kjent
• Nærhet til deg som student
er viktig for oss
• Du blir sett og du blir en del
av et godt sosialt- og faglig miljø

Se våre studier
Hva er en fagskole?
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Digital markedsføring

Vil du bli framtidens markedsfører?

Digital markedsføring handler om å utvikle
verdi i form av gode og kreative budskap som
treffer målgrupper via digitale plattformer.
I dette studiet vil du lære om:
• Sosiale medier

Studiestart: Uke 34 2022
Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år (4 semestre)

• Søkemotoroptimalisering
• Digitale analyser

Pris: Kr 48.000,- pr. semester

• Bannerannonser

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.

• Content marketing
• Markedsføringsstrategier

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.

Vi jobber med spennende case fra det lokale

Grad: Høyere fagskolegrad

næringslivet og har relevante gjesteforelesere
med spisskompetanse i de ulike emnene.

Studiepoeng: 120

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/digital-markedsforing

“Det er et skrikende behov for digitale markedsførere
og selgere med digital kunnskap. Studenter fra Gokstad
Akademiet er attraktive medarbeidere.”
- Eric Sandtrø, gründer av Fjellsport og Komplett
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Digital markedsføring

Salg, ledelse og markedsføring

Trives du med kunder og salg? Motiveres du av

å skape resultater og få gode tilbakemeldinger?
Dette studiet gir deg kunnskap om hvordan
du kan bli en god selger, og jobbe med å
skape gode resultater for bedriften. Du lærer
hvordan du skal selge produkter og tjenester
til ulike kundegrupper, med gode teknikker og
kommunikasjon. Sentralt i studiet er hvordan
salg i stor grad har flyttet seg til nett og sosiale
medier.

Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år (4 semestre)
Pris: Kr 48.000,- pr. semester
Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.

I dette studiet vil du lære om:

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.

• Forbruker og kundeatferd
• Salgsarbeid
• Kundeledelse (Key Account Management)
• Innholdsmarkedsføring

Studiestart: Uke 34 2022

Grad: Høyere fagskolegrad
Studiepoeng: 120

• Motivasjon og ledelse
• Økonomi og lønnsomhet

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/salg-ledelse-og-markedsfoering

“Vi har nesten 3 000 selgere som jobber for Jotun over hele
verden og vi ser klare fordeler med å finne kvalifiserte søkere
med bakgrunn fra salg, ledelse og markedsføring-studiet ved
Gokstad Akademiet.”
- Morten Fon, President & CEO Jotun
Salg, ledelse og markedsføring
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Frontend-utvikling

Vil du jobbe med utvikling

av nettsider og mobile applikasjoner?
Studiestart: Uke 34 2022

Frontend-utvikling er for deg som vil
jobbe med utvikling av brukerorienterte løsninger
for web- og mobile enheter. Du kan etter fullført
utdanning kunne lage responsive nettsider, ha
grunnleggende designprinsipper, kjenne til
universell utforming, helhetlige brukeropplevelser
og tekniske løsninger.

Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år (4 semestre)
Pris: Kr 48.000,- pr. semester

I dette studiet vil du lære om:

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.

• Frontend-utvikling og nettlesere

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.

• Universell utforming
• HTML og CSS

Grad: Høyere fagskolegrad

• JavaScript, React og API

Studiepoeng: 120

• Design og brukergrensesnitt
• Applikasjonsutvikling
• Backend med skytjenester og JavaScript
• Sikkerhet

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/frontend-utvikling

“Vi opplever stor etterspørsel i markedet etter utvikling
av nettsider og mobile applikasjoner. Det vil derfor være
behov i arbeidsmarkedet etter personer med kompetanse
innen Frontend-utvikling.”
- Anders Årstein Hansen, Daglig leder Easyweb AS
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Frontend-utvikling

Backend-programmering

Har du interesse for teknologi og IT, og syns det

virker spennende å bygge løsninger for fremtiden?
En backend-utvikler jobber med det som ikke
er synlig, som gjør at alt fungerer. Det kan for
eksempel være administrering av databaser
og håndtering av servere. Det beste med å
være backend-utvikler er at du får være
med å utvikle kjernen i applikasjonen.
Backend-programmering passer for dem
som har en bakgrunn innen teknologi, og som
gjerne har en genuin interesse for teknologi og
IT. Behovet for backend-utviklere er stort, og
jobbmulighetene er kjempegode. Du kan jobbe i
alt fra privat sektor til offentlig sektor.
I dette studiet vil du lære om:

Studiestart: Uke 34 2022
Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år (4 semestre)
Pris: Kr 48.000,- pr. semester
Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.
Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.
Grad: Høyere fagskolegrad
Studiepoeng: 120

• Programmering og programvareutvikling
• Design

• Algoritmer

• Objektorientert programmering
• Databaser

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/backend-utvikling

“Behovet for programmerere er veldig stort. Vår største grunn til
å ikke vokse enda mer er tilgangen på programmerere i Norge.
Hadde jeg kunnet ansette 10 nye programmerere, kunne jeg gjort
det i morgen”
- Christian Susnic, Coretrek
Backend-utvikling
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Prosjektledelse
Vil du lære hvordan du kan planlegge, styre, lede,

implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid?
Prosjektledelse er en viktig funksjon for å
håndtere behov for endring og utvikling i alle
typer virksomheter. Samfunnet står foran store
utfordringer som krever tilpasning og endring,
og som gjør det viktig å mestre prosjekt
som arbeidsform. En stadig voksende del av
verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom
prosjekter.

Studiestart: Uke 34 2022
Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 1 år (2 semestre)
Pris: Kr 48.000,- pr. semester
Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.

I dette studiet vil du lære om:
• Planlegging og organisering i forbindelse 		
med prosjektarbeid
• Prosjektledelse og prosjektstyring som 		
anvendes i prosjektarbeid

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.
Grad: Fagskolegrad
Studiepoeng: 60

• Lovverk og styringsdokumenter som
gjelder prosjektarbeid
• Prosjektledelse for ulike prosjekter
• Krav til kvalitet ved endringer,
tilpasninger og verdiskaping

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/prosjektledelse

“Hos oss er prosjekt som arbeidsform mye brukt i alle deler
av organisasjonen. Vi ser at for å lykkes med prosjekter er
kompetanse i prosjektledelse helt avgjørende.”
- Ingrid Luberth, Jotun A/S
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Prosjektledelse (ett-årig)

Bærekraftig entreprenørskap
og innovasjon

Har du en drøm om å skape noe nytt og å bidra til
utvikling og positiv endring?
I et samfunn som endrer seg stadig raskere, er
det viktig å finne nye måter å løse utfordringer
på, og skape bærekraftig utvikling og
innovasjon. På tvers av bransjer og karrierer
finner vi ett fellestrekk blant dyktige ledere og
medarbeidere – et entreprenørielt tankesett
Etter studiet kan du jobbe med ulike oppgaver.

Studiestart: Uke 34 2022
Studiested: Torget 7, 3210 Sandefjord
Søknadsfrist: Løpende opptak. Søknadene
behandles i den rekkefølgen de kommer inn.
Varighet: 2 år (4 semestre)
Pris: Kr 48.000,- pr. semester

Du kan starte opp egen virksomhet, jobbe i

Godkjenninger: Lån og stipend i Lånekassen.

andres start up prosjekter eller jobbe med

Opptakskrav: Fullført og bestått videregående
opplæring eller realkompetanse.

innovasjon og entreprenørskap i store og små
eksisterende virksomheter.

Grad: Høyere fagskolegrad

I dette studiet vil du lære om:

Studiepoeng: 120

• Å løse reelle samfunnsutfordringer
• Utvikle bærekraftige forretningsmodeller
• Etablere egen bedrift
• Bidra som konsulent for nye- og
eksisterende selskaper

Les mer her: www.gokstadakademiet.no/entreprenorskap

“I Sandefjord har vi mange modige gründere som har etablert
spennende virksomheter. Vi trenger flere arbeidsplasser og mer
nyskaping for å sikre vår felles, framtidige velferd. Derfor er dette
studiet veldig aktuelt for deg som ønsker å starte egen bedrift”
- Ingebjørg Tollnes, Sandefjord Næringsforening
Bærekraftig entreprenørskap og innovasjon
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Våre studier er basert på tett

dialog med bedrifter for å være
tilpasset næringslivets behov.
En fagskoleutdanning er en

høyere yrkesfaglig utdanning

som bygger på videregående
opplæring eller tilsvarende
realkompetanse.

Ta gjerne kontakt med oss
Gokstad Akademiet AS

E-post: post@gokstadakademiet.no
Tlf: 916 09 200

www.gokstadakademiet.no

