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Studieplan 2008/2009

1-årig påbyggingsstudium i revisjonsfag

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60.

Studiets varighet, omfang og nivå

1-årig studium

Innledning

I henhold til studieplanen

Læringsutbytte

Se egen presentasjon av Bachelor i revisjonsfag.

Målgruppe

Se egen presentasjon av Bachelor i revisjonsfag.

Kompetanse

Studiet gir kompetanse for stillinger innen revisjon og regnskap. Bestått revisoreksamen og tre års
godkjent praksis i revisjonsarbeid er grunnlag for å søke om å bli registrert revisor. Studiet kan danne
grunnlag for å komme inn på masterutdanninger i inn- og utland, gitt spesielle fagkombinasjoner.

Opptakskrav fritekst

Opptaksgrunnlag til studiet er 2-årig økonomisk-administrativt studium, eller tilsvarende, med
fordypningsfag som er relevante for revisjonsstudiet.

Undervisnings- og læringsformer

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper,
prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Vurderingsformer

 

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet følger rammeplan for Bachelor i revisjon av 2003. Påbyggingsstudiet skal, sammen med 2-årig
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økonomisk-/administrativt studium, inngå i Bachelor i revisjon som vist i studieplanen for dette studiet.
Studentene må undersøke hvilke fag som må tas i tillegg til kursene i påbyggingsstudiet.

For å kunne bli registrert revisor, må kandidaten oppfylle karakterkravet C (fastsatt av Kredittilsynet) i
følgende emner:

3ØJ202 Rettslære til revisoreksamen
3ØJ552 Skatterett til revisoreksamen
3ØR485 Årsoppgjør/god regnskapsskikk
3ØR655 Revisjon

 

I tillegg kreves det at praksiskravet er tilfredsstilt. Se  : Forskrift om revisjon og revisorer
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990625-0712.html

Emneoversikt 

Emner

 Studiepoeng År 1

Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

 5 studiepoeng

Foretaksstrategi

 7 studiepoeng

Revisjon

 20 studiepoeng

Skatterett til revisoreksamen

 20 studiepoeng

Årsoppgjør/god regnskapskikk

 15 studiepoeng

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990625-0712.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990625-0712.html
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1229
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/3342
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5022
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/1225
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/5023
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Emneoversikt

3ØK202 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

Emnekode: 3ØK202

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR132 Grunnleggende regnskap.

Læringsutbytte

Studentene skal opparbeide seg kunnskap på innføringsnivå i kommunal og statlig regnskapsføring,
økonomistyring og rapportering. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger
innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk,
veiledninger og regnskapsstandarder.

Innhold

Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering

- Kort innføring i kommunale institusjoner

- Regnskapsregler og prinsipper

- Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner

- Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på:

- Kommunelovens økonomibestemmelser

- Økonomiplan og årsbudsjett

- Regnskaps- og budsjettforskrifter

- Kommunale regnskapsstandarder

Statlig regnskapsføring og rapportering:

- Kort innføring i statlige institusjoner
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- Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer

- Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring

- Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement

- Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1

- Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå

- Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsordning

Skriftlig, individuell eksamen, 4 timer.

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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3ØR655 Revisjon

Emnekode: 3ØR655

Studiepoeng: 20

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR302 Regnskapsorganisasjon, 3ØR132 Grunnleggende regnskap og 3ØR485 Årsoppgjør/god
regnskapsskikk.

Læringsutbytte

Studentene skal opparbeide seg kunnskap om gjeldende rammebetingelser for revisjon i privat sektor
samt generelt om revisjonsteori- og metode samt etiske refleksjoner på innføringsnivå. Videre skal
studentene opparbeide seg en oversikt over revisjon i privat og offentlig sektor og om revisjon generelt.

Innhold

Rammebetingelser for revisjon derunder: rammebetingelser for revisjon i privat sektor og
rammebetingelser for revisjon i offentlig sektor. Kurset tar for seg revisors rolle i samfunnet, behov for
revisjon og revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, objektivitet og uavhengighet, revisors oppgaver,
taushets- og opplysningsplikt, nye oppdrag og fratreden, erstatningsansvar, sanksjoner mot revisor,
kvalitetskontroll. Revisjon og etikk: Etiske problemer innenfor revisjon, generell etisk teori.
Revisjonsteori og -metode: Revisjonsteori, planlegging, god revisjonsskikk, forvaltningsrevisjon,
forretningsforståelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll
inklusive revisjon i IT miljø, vurdering av risiko og vesentlighet, valg av revisjonshandlinger,
revisjonsbevis og testmetoder, vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen,
mislighetsoppdagelse, vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon, revisors rapportering (brev,
revisjonsberetning, likningsmyndigheter mv.), revisors spesialområder og beslektede tjenester,
assuranse-tjenester.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsordning

Seks timers skriftlig, individuell eksamen. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes
av Kredittilsynet.

Ansvarlig avdeling
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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
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3ØR485 Årsoppgjør/god regnskapskikk

Emnekode: 3ØR485

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR132 - Grunnleggende regnskap, 3ØR456 - Finansregnskap med årsoppgjør og 3ØR252 -
Regnskapsteori.

Læringsutbytte

Studentene skal opparbeide seg kunnskap på videregående nivå i årsregnskap og god regnskapsskikk
for privat sektor. Studenten skal kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor årsregnskapet
med utgangspunkt i gjeldende lovverk og regnskapsstandarder.

Innhold

· Generelle krav til årsregnskapet

· Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet

· Noter til regnskapet

· Årsberetning

· Konsernregnskap

· Skatt i konsern

· Egenkapitalmetoden/kostmetoden

· Fusjon / fisjon

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig individuell eksamen.
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Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


