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Studieplan 2008/2009

Bachelor i regnskapsførerfag

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids grunnutdanning. Fullført studium
gir rett til bachelorgrad med tittelen ”Bachelor i regnskapsførerfag”.

Innledning

Bachelor i regnskapsførerfag er et treårig studium for personer som ønsker å arbeide innen
regnskapsavdelinger eller som ønsker å etablere seg som selvstendige regnskapsførere. Høgskolen i
Hedmark, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, ønsker på denne måten å videreføre et
tilbud til disse personene ut fra de skjerpede krav til teoretisk bakgrunn som Kredittilsynet stiller.

 

Studiet inneholder en anbefalt emneportefølje fra Nasjonalt Råd for økonomiske administrative studier
på ca. 90 obligatoriske studiepoeng. Denne standarden definerer en felles faglig plattform som gir
økonomi- og administrasjonsutdanninger et felles faglig grunnlag.

 

I tillegg er det fra Kredittilsynet stilt krav om at 60 studiepoeng i regnskapsførerutdanningen skal bestå
av videreføringsemner/profilering innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. 30
studiepoeng skal være knyttet til økonomisk-administrative fag utover dette.

Læringsutbytte

Kandidatene får en yrkesrettet utdanning rettet mot private bedrifter. Kandidatene som har fullført
studiet, kan regnskapsreglene, bokføringsreglene samt skatte- og avgiftsreglene, samt har gode
kunnskaper innen rettslære. Kandidatene har også vært gjennom et fullstendig årsoppgjør, og kan
reglene om god regnskapsskikk, god regnskapsførerskikk, god regnskapsføringsskikk samt kjenner til
regelverket om hvitvasking og etiske normer innen fagområdet. I tillegg har studentene tilegnet seg
kunnskaper om arbeidsmiljøloven og ferieloven. En kandidat som har fullført denne utdanningen har
også et solid grunnlag innen økonomisk-/administrative basisfag og bedriftsøkonomiske fag. I løpet av
de tre årene har kandidatene tilegnet seg kunnskap som gjør han/henne velegnet som samtalepartner
eller konsulent for bedriftseiere.

Studiet skal gi en yrkeskompetanse innen fagområdet. Fullført studium tilfredsstiller, sammen med
godkjent praksis, kravet for å kunne få autorisasjon som selvstendig regnskapsfører.
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Studiet ligger nær opp til emnesammensetningen som kreves for å få tittelen Bachelor i revisjonsfag.
Ved å oppfylle visse karakterkrav, samt ta de få ekstra emnene som kreves innen revisjonsstudiet, vil
kandidaten kunne gå videre og ta den nødvendige teoriutdanningen som kreves for å bli statsautorisert
revisor.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker en brukerrettet og bred utdanning innen fagområdene regnskap,
økonomi samt administrasjon. Studiet er beregnet på de som skal arbeide med regnskap og som ønsker
å bli registrert regnskapsfører.

Kompetanse

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifisert for ulike oppgaver og jobber, spesielt innen det private
næringslivet. Særlig innen økonomi- og regnskapsområdet vil kandidatene ha høy kompetanse.
Kandidatene vil videre ha tilegnet seg kompetanse for bedriftsrådgivningsvirksomhet og vil være i
stand til å etablere egne virksomheter.

For å kunne bli autorisert regnskapsfører, må praksiskravet være tilfredsstilt. Se Lov om autorisasjon
 på: av regnskapsførere http://www.lovdata.no/all/hl-19930618-109.html

Opptakskrav fritekst

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil i stor grad bli basert på forelesninger, i tillegg til oppgaveløsning. Det vil dessuten
bli lagt stor vekt på studentenes eget arbeid og selvstudium. Det vil hele tiden bli trukket inn eksempler
fra regnskapsførerbransjen og cases som illustrerer teorien. Studentene vil arbeide med praktiske
oppgaver hentet fra regnskapsbyråer.

Vurderingsformer

Det er lagt opp til at vurderingsformene som benyttes i studiet er varierte. Studentene vil bli vurdert
gjennom skriftlige, individuelle eksamener samt mappeevaluering. De ulike vurderingsformene
framgår i den enkelte emnebeskrivelse.

Internasjonalisering

En ser det ikke som formålstjenelig å legge opp til et utenlandsopphold i dette studiet. Grunnen er at
studentene skal lære om norske forhold. Det er også innslag av utenlandske lover og bestemmelser,
men dette innslaget er ikke stort nok til at det forsvarer utenlandsopphold. Kandidatene skal arbeide i
Norge med norske forhold for norske bedrifter, dette gjør at studentene bør ta emnene i Norge.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiets emnesammensetning og progresjon fremgår av emnetabellen nedenfor. Når det gjelder
emnenes innhold, arbeids- og evalueringsformer, henvises det til omtalen av det enkelte emne.

http://www.lovdata.no/all/hl-19930618-109.html
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Gjennom valgemnene har studentene mulighet til å velge emner innen en stor og bred portefølje av
relevante emner innen det økonomisk/administrative fagområdet.

Studiet består av 180 studiepoeng, hvorav 155 obligatoriske og 25 valgfrie. Studiet følger anbefalingen
fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrative utdanninger (NRØA) for oppbygging av
bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, og inneholder de 90 obligatoriske studiepoengene som
inngår i den anbefalte planen. Dette er emner innen bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metode. Resten av de obligatoriske studiepoengene er
videreførings-/profileringsemner innen finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære. 25 valgfrie
studiepoeng skal tas innen andre økonomisk-/administrative emner.

Emnene fordeler seg på fagområder som følger:

Bedriftsøkonomiske emner: 18 studiepoeng

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Investering og finansiering

Driftsregnskap og budsjettering

Regnskapsemner: 33 studiepoeng

Grunnleggende regnskap

Finansregnskap m/analyse

Finansregnskap m/årsoppgjør

Regnskapsorganisasjon

Regnskapsteori

Bransjekunnskap

Rettslære: 21 studiepoeng

Rettslære til revisoreksamen

Arbeidsrett og etikk

Skatterett: 20 studiepoeng

Skatterett til revisoreksamen

Metodeemner: 20 studiepoeng

Grunnleggende matematikk

Grunnleggende statistikk

Datahåndtering med samfunnsvitenskapelige metoder
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Administrasjonsemner: 25 studiepoeng

Grunnleggende organisasjonsfag

Videregående organisasjonsfag

Markedsføring 1

Foretaksstrategi

Samfunnsøkonomi: 18 studiepoeng

Makroøkonomisk teori og politikk

Mikroøkonomi

Anvendt mikro, offentlig økonomi

Valgemner: 25 studiepoeng

Valgemnene er i studiestrukturen plassert med 13 studiepoeng i 5.semester og 12 poeng i 6.semester.
Dette er gjort for at arbeidsbelastningen skal bli jevnt fordelt over studietiden. Det er i praksis opp til
hver enkelt student å velge tidspunkt for valgemnene.

For å høyne kompetansen som regnskapsfører, både som faglig utøver av yrket og som rådgiver for
klienter, anbefales valg mellom følgende emne:

Årsoppgjør/god regnskapsskikk 3ØR485 – 15 studiepoeng

Regnskap og budsjettering i offentlig sektor 3ØK202 – 5 studiepoeng

Forvaltningsrett 3SJ302 – 5 studiepoeng

Revisjon 3ØR655 – 20 studiepoeng

Emneoversikt 

Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

 6 studiepoeng

Makroøkonomisk teori og politikk

 6 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1114
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1168
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Grunnleggende regnskap

 6 studiepoeng

Grunnleggende organisasjonsfag

 5 studiepoeng

Datahåndtering med samfunnsvitenskapelige metoder

 8 studiepoeng

Finansregnskap med analyse

 6 studiepoeng

Mikroøkonomi

 6 studiepoeng

Markedsføring 1

 6 studiepoeng

Driftsregnskap og budsjettering

 6 studiepoeng

Grunnleggende matematikk

 7 studiepoeng

Investering og finansiering

 6 studiepoeng

Anvendt mikro, offentlig økonomi

 6 studiepoeng

Grunnleggende statistikk

 5 studiepoeng

Regnskapsteori

 5 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/4992
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1105
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1216
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/4993
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1170
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1177
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1165
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/4994
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1214
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1171
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1161
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5021
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Videregående organisasjonsfag

 7 studiepoeng

Regnskapsorganisasjon

 5 studiepoeng

Finansregnskap med årsoppgjør

 6 studiepoeng

Rettslære til revisoreksamen

 15 studiepoeng

Bransjekunnskap

 5 studiepoeng

Valgfag regnskapsførerfag (optional)

 25 studiepoeng

Arbeidsrett og etikk

 6 studiepoeng

Foretaksstrategi

 7 studiepoeng

Skatterett til revisoreksamen

 20 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1163
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5020
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5019
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1224
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5016
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1236
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1234
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/3342
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1225
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Emneoversikt

SØB112 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: SØB112

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg de første og nødvendige grunnleggende kunnskaper i
bedriftsøkonomisk teori og metode, samt en oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk
enhet. Hovedvekten legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang.

Innhold

Bedriften og dens plass i det økonomiske systemet, økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften,
enkle investeringskalkyler, kostnads- og inntektsteori, tilpasninger under ulike markedsformer,
kalkulasjon og driftsregnskap, kostnads-, resultat- og volumanalyse, optimalisering under restriksjoner.
Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB622 Makroøkonomisk teori og politikk

Emnekode: 3ØB622

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og
utviklingstendenser, og årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt.

Innhold

Myndighetenes penge- og finanspolitikk er viktig, herunder hvordan politikken virker i ulike
valutakursregimer. Nasjonalregnskap, etterspørsel og tilbud på makronivå, multiplikatormodell med
variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige
utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet og makroøkonomisk
stabiliseringspolitikk. Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler, typer av arbeidsledighet,
renteparitet, inflasjon, økonomisk vekst og internasjonal fordeling

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR132 Grunnleggende regnskap

Emnekode: 3ØR132

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette,
forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger samt beholdninger.
De skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd

Innhold

Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og -plan, krav til dokumentasjon og oppbevaring,
registrering av forretningstransaksjoner, mva., arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling,
transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper,
avskrivninger, øvrige periodiseringer og avsetninger, generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler
og anleggsmidler samt presentasjon av resultat og balanse etter regnskapsloven. Lovbestemmelser
innen regnskap og bokføring blir også gjennomgått.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3SA122 Grunnleggende organisasjonsfag

Emnekode: 3SA122

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg en forståelse for hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan
mennesker påvirker og påvirkes av organisasjoner de arbeider og samspiller i. Studentene skal også ha
tilegnet seg grunnleggende teoretisk kunnskap om og overblikk over sentrale organisasjonsteoretiske
og –psykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale strukturer og prosesser i og mellom
organisasjoner som påvirker og regulerer organisasjonsatferd.

Innhold

Historikk og utviklingstrekk (globalisering, fokusering, e-handel med mer), organisasjonsteoretiske
perspektiver, organisasjonsstrukturer (formell og uformell), organisasjonsformer og –design,
organisasjonskultur, organisasjonen og dens omgivelser, avhengighet og strategi, interesser og makt –
medvirkning, harmoni- og konfliktområder, grunnleggende prosesser som målsettinger, beslutninger,
informasjon og kommunikasjon, Ledelse og lederskapsteorier, intellektuell kapital,
mellommenneskelige relasjoner – kognitive og sosiale prosesser, motivasjon, læring på individ- og
organisasjonsnivå.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, gruppeseminarer og veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØD110 Datahåndtering med samfunnsvitenskapelige
metoder

Emnekode: 3ØD110

Studiepoeng: 8

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg en forståelse for og praktisk kunnskap i innhenting og bearbeiding av data.
Studentene skal klare å bruke datateknologi i dette arbeidet. Studentene skal også opparbeide
kompetansen knyttet til å samle inn, bearbeide, tolke og presentere informasjon, lære å utvikle
problemstillinger, formulere seg skriftlig og bygge opp rapporter med ulike formelle krav.

Innhold

Datahåndtering: Utvikling av webbaserte spørreskjemaer mot databaser. Bygging av modeller i
regneark, herunder; modellbegrepet, strukturering av modeller, analyse og datahåndtering.
Datamodellering, herunder: utforming og bygging av databaser, framhenting av data fra databaser,
søking i fritekst databaser. Samfunnsvitenskapelig metode: Kvalitative og til en viss grad kvantitative
metoder blir gjennomgått. Sentrale tema vil være: problemutforming, rapportdesign,
kunnskapsinnhenting (informasjonssøk), bearbeiding, analyse, og tolking av data.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, øvelser, gruppearbeid og selvstendig arbeid.

Vurderingsordning

Mappeevaluering. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR152 Finansregnskap med analyse

Emnekode: 3ØR152

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen. Anbefales 3ØR132 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og
rammebetingelser, en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige
måleproblemer, og utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. De skal også tilegne
seg kunnskap på innføringsnivå om verdivurdering av selskaper.

Innhold

Krav til regnskapet, regnskapet som informasjonskilde, oppstillingsplanen for regnskapet,
regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og
gjeld, inntekter og kostnader, kontantstrøm- oppstillingen, sammenhengen mellom regnskap og skatt,
regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet,
miljøregnskap, internasjonal regnskapsrapportering

Organisering og arbeidsformer

Undervisning og oppgaveregning.

Vurderingsordning

Fire timers individuell skriftlig eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB642 Mikroøkonomi

Emnekode: 3ØB642

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Grunnleggende matematikk (3MA122) eller tilsvarende. Emnene kan tas parallelt.

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg kunnskap om grunnleggende mikro- og markedsteori, innsikt i hvordan en
kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse i ulike
markedsformer, beherske det grafiske og matematiske analyseapparatet for konsumentens beslutninger
basert på priser og inntekt, samt analyseapparatet for produsentens driftsbeslutninger

Innhold

Produksjonsteori, konsumentteori, markedsteori, effektiv ressursbruk, virkninger av skatter/subsidier.
Komparative fortrinn, arbeidsmarkedsteori, markedssvikt, styringssvikt, bærekraftig utvikling,
inntektsfordeling.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØM102 Markedsføring 1

Emnekode: 3ØM102

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal bli kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsføringen. Studentene skal
ha tilegnet seg noe bransjeinnsikt ved gjennomgang/ presentasjon av eksempler fra bransjer og
bedrifter, herunder en grunnleggende forståelse for markedsføringens virkeområder, slik at studentene
kan delta i løsning av enkle markedsføringsproblemer i praksis.

Innhold

Emnets sentrale tema er markedsføringens oppgaver og markedsføringsledelse. Etter en introduksjon
om grunnleggende markedsføringens historiske utvikling og definisjoner og begreper vil en behandle
emner som markedsføringens strategiske forankring, kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder
(behov, ønsker, krav og etterspørsel), segmentering, markedsanalyser og prognoser, relasjons- og
dialogmarkedsføring, tjenestemarkedsføring og servicekvalitet, etikk, miljø og samfunnsansvar.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB252 Driftsregnskap og budsjettering

Emnekode: 3ØB252

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg kunnskap slik at han blir i stand til å sette opp budsjettene for et foretak.
Videre skal en være i stand til å legge opp et system for oppfølging og kontroll ved hjelp av
driftsregnskapet.

Innhold

En er spesielt opptatt av standardkostregnskap, budsjettering og budsjetteringsprosess med en særlig
vekt på likviditetsbudsjettering. I emnet spiller en rekke stiliserte praksisnære "case" en sentral rolle.
Det legges vekt på praksisorienterte ferdigheter.

Organisering og arbeidsformer

Undervisning og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3MA122 Grunnleggende matematikk

Emnekode: 3MA122

Studiepoeng: 7

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg kunnskaper i matematikk som skal kunne anvendes i problemstillinger innen
bedrifts- og samfunnsøkonomi. Studentenes evne til logisk og analytisk tenkning skal oppøves.

Innhold

Elementær algebra, funksjoner i en variabel, derivasjon og funksjonsanalyse: derivasjonsregler,
kjerneregel, elastisitetsberegninger, anvendelse av derivasjon: Maksimums- og minimumsproblemer,
funksjonsdrøfting, eksponential og logaritmefunksjonen: naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning,
derivasjon og drøfting av eksponential- og logaritmefunksjoner, finansmatematikk, funksjoner av flere
variable. Maksimums- og minimums-problemer for to variabler og under bibetingelser (anvende
Lagranges metode), enkel integralregning: Beregning av areal under kurver og det bestemte integral
som tilpasses økonomiske problemstillinger.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB422 Investering og finansiering

Emnekode: 3ØB422

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse for både kvalitative og kvantitative problemer
innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. De skal tilegne seg en forståelse for fagets
grunnleggende forutsetninger og skal kunne angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i
faget.

Innhold

Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering, beregning av beslutningsrelevant
kontantstrøm inkl. arbeidskapitaleffekt, korrekte verdivurderingsmetoder,
renteregning/finansmatematikk, investeringsanalyser, økonomisk levetid og utskiftningsanalyser,
skattens og prisstigningens innvirkning på kontantstrømmer, risikovurdering, porteføljeteori og
kapitalverdimodellen, finansieringskilder

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB682 Anvendt mikro, offentlig økonomi

Emnekode: 3ØB682

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg kunnskap på innføringsnivå i samfunnsøkonomisk analyse i relasjon til
offentlige sektor.

Innhold

Offentlige oppgaver og nødvendigheten av offentlig sektor i en markedsøkonomi. Emner i økonomisk
politikk og offentlig produksjon.

Organisering og arbeidsformer

Undervisning og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3MA525 Grunnleggende statistikk

Emnekode: 3MA525

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk, og særlig
kunnskap om anvendelse av statistiske metoder innen emneområdet bedrifts- og samfunnsøkonomi.
Studenten skal ved oppgaveregning opparbeide seg innsikt og trening i bruk av viktige statistiske
metoder.

Innhold

Beskrivende statistikk, sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter,
betingede sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler. Beregning av forventning og varians,
kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/-normaltilnærming, t-fordeling, m.m., flere
tilfeldige variabler. Simultan sannsynlighetsfordeling: Beregning av forventning, varians og kovarians,
estimering: Punktestimering og intervallestimering, hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå,
testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester, m.m.,
enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for regresjonskoeffisienten.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR252 Regnskapsteori

Emnekode: 3ØR252

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal få en forståelse for det teoretiske fundamentet for hva det i videste forstand innebærer å
avlegge et regnskap. Studenten får en fordypning i de teorier som ligger bak rettstilstanden på området.

Innhold

Stoffet er delt i to atskilte deler: 1. Gjennomgang av de grunnleggende forhold som kjennetegner et
regnskap som system. 2. Begrunnelser og strukturer i arbeidet med å etablere en rettstilstand på
regnskapsområdet.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og ulike studentaktiviteter. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig
aktivitet.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØA202 Videregående organisasjonsfag

Emnekode: 3ØA202

Studiepoeng: 7

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studenten skal gjennom kunnskap og innsikt båret av teori, begrepsforklaring, modellgjennomgang og
praktiske eksempler (case), utvikle evnen til å drøfte, tolke, helt konkret analysere og forstå
organisatoriske problemstillinger slik at det kan lede fram til gode løsninger.

Innhold

Innsikten om at organisasjoner består av enkeltindivider med en egen plattform og en vilje er sentral.
Oppmerksomheten er derfor rettet mot utfordringer i grupper som bør lede fram til fruktbare
samarbeidsløsninger. I et slikt perspektiv ser en nærmere på strategier, allianser, nettverk,
organisasjonsoppskrifter (herunder endringsprosesser), organisasjonslæring, forhandlinger,
transaksjonskostnader (herunder prinsipal-agentteori).

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR302 Regnskapsorganisasjon

Emnekode: 3ØR302

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR132 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal opparbeide seg en oversikt over regnskapets plass i virksomhetens planleggings- og
styringssystem samt norske lover og regler for formelle krav til regnskapsføring. Studentene skal i
tillegg bli klar over viktigheten av gode kontrollrutiner og effektivitet i alle ledd i en virksomhet.

Innhold

Det legges vekt på formelle krav til regnskapsorganisering, praktisk regnskapsarbeid, oppbygging av
IT-baserte regnskapssystemer, regnskapets kvalitetskrav, risikovurdering og intern kontroll i
tilknytning til regnskapssystemer.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR456 Finansregnskap med årsoppgjør

Emnekode: 3ØR456

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR132 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal opparbeide seg en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og
rammebetingelser, og forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige
måleproblemer, utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. De skal også få en
innføring i verdivurdering av selskaper.

Innhold

Det legges vekt på forståelse og evne til selvstendig vurdering av regnskapsinformasjon, samt
avslutning av årsregnskapet. I tillegg vil foretaksintegrasjon bli vektlagt. Faglige elementer som
dekkes: Krav til regnskapet, regnskapet som informasjonskilde, oppstillingsplanen for regnskapet,
regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og
gjeld, inntekter og kostnader, kontantstrømoppstillingen, sammenhengen mellom regnskap og skatt,
regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet,
miljøregnskap, internasjonal regnskapsrapportering.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØJ212 Rettslære til revisoreksamen

Emnekode: 3ØJ212

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentligrettslige
emner og problemstillinger på innføringsnivå. Studentene skal tilegne seg innsikt i de alminnelige
rettslige rammer for utøvelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere tilegne seg
gode kunnskaper om de rettsregler som er av særlig betydning for utøvelse av privat
næringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne organiseringen av
virksomheten og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og offentlige
myndigheter.

Innhold

Rettskilder og juridisk metode. Kontraktsrett derav avtalerett og kjøpsrett. Økonomiske forhold mellom
ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for ektefellenes/samboernes
kreditorer. Offentlig rett med hovedvekt på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og
offentlighetsloven. Pengekravsrett. Panterett og rettsvernregler. Selskapsrett med hovedvekt på
aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper. Insolvensjuss med hovedvekt på
enkeltforfølgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse. Det legges også vekt på fellesforfølgning med
hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs. Økonomisk kriminalitet

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Vurderingsordning

Nasjonal eksamen i Rettslære til revisoreksamen. 6 timers skriftlig, individuell eksamen. Karakterkrav
for bevilgning som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet. Studenter som har tatt eksamen i
3ØJ102 Rettslære 1 får strøket karakteren i dette emnet.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR203 Bransjekunnskap

Emnekode: 3ØR203

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om regnskapsførerbransjens rammebetingelser
samt få opplæring i de praktiske gjøremål på et regnskapskontor.

Innhold

Det gis en grundig innføring i de praktiske gjøremål i regnskapsfører-bransjen. Foruten lovverket og de
regnskapsfører- og regnskapsføringsstandarder som bransjen har satt, vil regnskapssystemets oppgaver
og målsettinger bli gjennomgått. Med tanke på rådgivningsvirksomhet og egen virksomhet vil
lovverket som berører personell bli gjennomgått. Regnskapsførerens ansvar vedr. hvitvasking av
penger hører også med. I forbindelse med årsavslutninger vil også styrets ansvar og oppgaver bli
gjennomgått.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger med praktiske eksempler fra et regnskapskontor.

Vurderingsordning

En ukes individuell hjemmeeksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk



26 / 30

Valgfag regnskapsførerfag

Emnekode:

Studiepoeng: 25

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

I henhold til studieplan

Innhold

I henhold til studieplan

Organisering og arbeidsformer

I henhold til studieplan

Vurderingsordning

I henhold til studieplan

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØJ352 Arbeidsrett og etikk

Emnekode: 3ØJ352

Studiepoeng: 6

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Læringsutbytte

Studentene skal gjøre seg kjent med sentrale bestemmelser og problemstillinger som gjelder forholdet
til de ansatte på en arbeidsplass. Studentene skal videre opparbeide seg en dyp forståelse for den
integritet og holdning til overholdelse av lover og regler som ledelsen i bedrifter må utvise

Innhold

Ansettelseskontrakters innhold, oppsigelse og avskjed, fravær, ferielovens bestemmelser, standarder
for god regnskapsføringsskikk og god regnskapsførerskikk, lov om hvitvasking og økonomisk
kriminalitet.

Organisering og arbeidsformer

Undervisning

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR352 Foretaksstrategi

Emnekode: 3ØR352

Studiepoeng: 7

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene skal gjennom emnet ha gjort seg kjent med begrepsapparatet innen foretaksstrategi, ha fått
innsikt i den strategiske ledelsesprosessen, samt en innføring i aktuelle strategiske muligheter
(generiske strategier). Studentene skal også ha tilegnet seg bransjeinnsikt ved gjennomgang /
presentasjon av eksempler fra bransjer / bedrifter

Innhold

Emnet vil gjennom eksemplene bli tilpasset de enkelte studienes spesialisering. Emnet skal belyse
sammenhengen i de øvrige emner i studiet, altså virke som en overbygning. Dette vil danne grunnlag
for generelt å øve opp evnen til strategisk tenkning. Emnet er obligatorisk i alle bachelorstudier innen
økonomi.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsinger og en semesteroppgave.

Vurderingsordning

Semesteroppgave, valgfritt gruppe eller individuell.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØJ552 Skatterett til revisoreksamen

Emnekode: 3ØJ552

Studiepoeng: 20

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen

Læringsutbytte

Studentene tilegner seg en god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatningen, og skal
kunne praktisere reglene både i og utenfor næringsforhold, inklusive utfylling av ligningspapirer. De
opparbeider seg kompetanse på innføringsnivå i grunnprisnippene i skatteretten, herunder lovforståelse,
lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og skatteinnfordring og
avgiftsretten.

Innhold

Innføring i næringsbeskatning, med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning. Alminnelig inntekt
i næringsvirksomhet, tidsfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller til regnskapslovens
regler. Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer, og deltakerlignede selskaper.
Personinntekt i næring, herunder foretaksmodellen. Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og
generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og sammenligning av forskjellige selskapsformer og
alternative gjennomføringsform, skattlegging av selskap og selskapsdeltaker. Merverdiavgiftssystemet
herunder avgiftspliktens omfang, (avgiftsområdet) og mulighet for frivillig avgiftsregistrering,
avgiftsgrunnlaget og særskilte fritak for utgående merverdiavgift og særskilte begrensninger i
fradragsretten for inngående merverdiavgift. Arveavgift. herunder avgiftspliktens omfang og
arveavgiftsgrunnlaget, med særlig vekt på generasjonsskifte i næring.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Det forutsettes at studentene danner grupper for faglig aktivitet.

Vurderingsordning

Nasjonal eksamen i Skatterett til revisoreksamen, 6 timer skriftlig, individuell eksamen. Karakterkrav
for bevilling som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet. Studenter som har tatt eksamen i
Skatterett 1 får strøket karakteren i dette kurset.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


