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Studieplan 2009/2010

Påbyggingsstudium i revisjonsfag

Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60.

Studiets varighet, omfang og nivå

1-årig studium

Innledning

I henhold til studieplanen

Læringsutbytte

Kandidatene får en yrkesrettet utdanning spesielt rettet mot revisjonsyrket, både privat og offentlig.
Kandidater som har fullført studiet kan regnskapsreglene, bokføringsreglene, samt skatte- og
avgiftsreglene og har gode kunnskaper innen rettslære. Kandidatene har også vært gjennom et
fullstendig årsoppgjør, og har også inngående kjennskap til årsregnskap og god regnskapsskikk for
privat sektor. Kandidatene kjenner til kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og
rapportering. Kandidatene har kunnskap om gjeldende rammebetingelser for revisjon i privat sektor,
samt om revisjonsteori- og metode generelt og etiske refleksjoner på innføringsnivå. Videre har
kandidatene en oversikt over revisjon i privat og offentlig sektor og om revisjon generelt.

 

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.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomiske og administrative fag,
med en fordypning innen regnskaps- og revisjonsfag samt innen rettslære

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
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fordypningsfag som er relevante for revisjonsstudiet. Studenter som ønsker å bli Bachelor i revisjon på
tre år ved å ta 2-årig økonomi og administrasjon og 1-årig påbyggingsstudium i revisjon, må ta
følgende fag i 2. studieår: Rettslære til revisoreksamen, Regnskapsorganisasjon og Finansregnskap
med årsoppgjør. Det er også å anbefale å begynne på Skatterett til revisoreksamen i 4. semester, se
beskrivelsen av studiet Bachelor i revisjon.

Undervisnings- og læringsformer

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

Vurderingsformer

Det vil i hovedsak være skoleeksamen som er evalueringsformen, i tillegg vil det i mange
sammenhenger være obligatoriske innleveringer i emnene.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

1. (5). sem. 2. (6.) sem.
Regnskap og budsj Foretaksstrategi
ettering i off. sekt. 3ØR352
5 stp 3ØK202 7 stp

Revisjon
20stp 3ØR655

Skatterett til revisoreksamen *
20 stp 3ØJ552

Årsoppgjør/
god regnskapsskikk
15 stp 3ØR485

* 5 av de 20 studiepoengene tas/undervises i vårsemesteret før påbyggingsstudiet.

Studiet følger rammeplan for Bachelor i revisjon av 2003. Påbyggingsstudiet skal, sammen med 2-årig
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.
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Emneoversikt 

Emner

 Studiepoeng År 1

Skatterett til revisoreksamen

 20 studiepoeng

Årsoppgjør/god regnskapsskikk

 15 studiepoeng

Revisjon

 20 studiepoeng

Regnskapsteori

 5 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/4492
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/8251
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/8252
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/8256
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Emneoversikt

3ØJ552 Skatterett til revisoreksamen

Emnekode: 3ØJ552

Studiepoeng: 20

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet 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 skal ha opparbeidet 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 tidligere har tatt eksamen
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i Skatterett 1 får annullert eksamensresultatet i dette emnet.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR485 Årsoppgjør/god regnskapsskikk

Emnekode: 3ØR485

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR136 Grunnleggende regnskap, 3ØR452 Finansregnskap med årsoppgjør og 3ØR252
Regnskapsteori eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal ha opparbeidet seg kunnskap på videregående nivå i årsregnskap og god
regnskapsskikk for privat sektor. Studentene 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
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3ØR655 Revisjon

Emnekode: 3ØR655

Studiepoeng: 20

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR302 Regnskapsorganisasjon, 3ØR136 Grunnleggende regnskap og 3ØR485 Årsoppgjør/god
regnskapsskikk eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om gjeldende rammebetingelser for revisjon i privat sektor
samt generelt om revisjonsteori- og metode samt etiske refleksjoner på innføringsnivå. Videre skal
studentene ha opparbeidet 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

6 timers skriftlig, individuell eksamen. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av
Kredittilsynet.
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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 ha tilegnet seg en forståelse for det teoretiske fundamentet for hva det i videste forstand
innebærer å avlegge et regnskap. Studenten ha tilegnet seg kunnskaper på fordypningsnivå 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

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


