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Studieplan 2010/2011

Emnegrupper i økonomiske fag

Studiepoeng: 30

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng.

Innledning

I næringslivet og i offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med kompetanse på
høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle bransjer og på flere nivå.
Emnegruppe i økonomi gir kompetanse på innføringsnivå i de emnene som inngår i studieenheten.
Sammen med annen faglig fordypning, for eksempel innen organisasjon og ledelse, vil emnegruppen
kunne dekke breddekravet til en såkalt ”fri” bachelorgrad i hht Forskrift om krav til bachelorgrad ved

 , § 3c.Høgskolen i Hedmark

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i økonomi knyttet til de
emner studenten tar. Dette er et tilbud på minimum30 studiepoeng og kunnskapen studenten tilegner
seg knyttet til økonomi er begrenset av dette. Sammen med annen relevant utdanning, vil kandidatene
ha tilegnet seg kompetanse til å kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver innen privat
næringsliv eller offentlig forvaltning.

Målgruppe

Først og fremst personer som ønsker å komplettere annen høgere utdanning, f eks til en bachelorgrad.

Kompetanse

Uteksaminerte kandidater vil kunne være kvalifiserte for ulike funksjoner i private bedrifter og
offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger vil i stor grad avhenge av hvilken øvrig utdanning
kandidaten har.

Emnegruppa vil, sammen med faglig fordypning innen andre fagområder som f eks organisasjon og
ledelse eller servicefag, dekke breddekravet til en såkalt ”fri” bachelorgrad (jf Forskrift om krav til

 , § 3c).bachelorgrad ved Høgskolen i Hedmark

Opptakskrav fritekst

Undervisnings- og læringsformer
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Læringsformene vil kunne veksle mellom forelesninger, videooverførte forelesninger, video på
internett, gruppearbeid, nettbaserte oppgaver, obligatoriske oppgaver individuelt og i grupper,
veiledning og selvstudium.

Vurderingsformer

Vurderingsformene som benyttes i studiet er skriftlig, individuell eksamen, mappevurdering,
hjemmeeksamen i grupper og muntlig eksamen. De ulike vurderingsformene framgår av den enkelte
emnebeskrivelse. Det forutsettes at alle deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til
bestått. Dersom ikke annet er oppgitt, blir det benyttet graderte bokstavkarakterer, A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til at studentene reiser på et utenlandsopphold i løpet av studiet.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studenten må ta denne emnegruppa i løpet av et høstsemester.
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Emneoversikt 

Emner

 Studiepoeng År 1

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

 7,5 studiepoeng

Grunnleggende regnskap

 7,5 studiepoeng

Makroøkonomi

 7,5 studiepoeng

Investering og finansiering (optional)

 5 studiepoeng

Business English 1 (optional)

 5 studiepoeng

Mikroøkonomi 1 (optional)

 7,5 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14968
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14974
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14976
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14975
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14993
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/14978
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Emneoversikt

3ØB116 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Emnekode: 3ØB116

Studiepoeng: 7,5

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.

Innhold

Hovedvekten av emnet legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang. Emnet skal være generelt og
anvendelig for alle bransjer Videre går en inn på bedriften og dens plass i det økonomiske system,
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.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurderingsordning

Fire timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØR136 Grunnleggende regnskap

Emnekode: 3ØR136

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet 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. Kurset omfatter også
ulike selskapsformer med regnskapsmessige forskjeller og ulike former for beskatning.
Regnskapsanalyse og intern kontroll inngår som en del av stoffet. Lovbestemmelser innen regnskap og
bokføring blir også gjennomgått.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB625 Makroøkonomi

Emnekode: 3ØB625

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg innsikt i hvordan en vurderer et lands økonomiske tilstand og
utviklingstendenser, samt årsaken til og virkningene av konjunktursvingninger på kort sikt. Studentene
skal også ha tilegnet seg kunnskap om virkningen av penge- og finanspolitikk. Studentene skal ha
opparbeidet seg kunnskap om grunnleggende makroøkonomisk teori slik at de skal kunne følge med i
den offentlige debatten på området, samt vurdere betydningen av makroøkonomiske forhold sett fra en
bedrifts perspektiv.

Innhold

Nasjonalregnskap, strukturell arbeidsledighet, inflasjon, renter, valuta, konjunkturmodeller og
virkningen av finans- og pengepolitikk (enkel multiplikatormodell for hhv. lukket og åpen økonomi,
IS-LM, Mundell-Fleming, samt AS-AD eller modell for optimal pengepolitikk med inflasjonsmål),
finansiell stabilitet og økonomisk vekst.

Organisering og arbeidsformer

Forelesning og oppgaveseminarer.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Tillatt hjelpemiddel til eksamen: kalkulator

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB420 Investering og finansiering

Emnekode: 3ØB420

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse for både kvalitative og kvantitative
problemer innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. De skal ha tilegnet 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,
kapitalverdimodellen og finansieringskilder.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØE106 Business English 1

Emnekode: 3ØE106

Studiepoeng: 5

Språk

Engelsk

Forkunnskaper

English from upper secondary school or equivalent.

Læringsutbytte

The aim of the course is to improve the student’s ability to communicate in both written and spoken
English. Students should acquire appropriate grammar and vocabulary, in order to enable them to
function in business and administrative contexts where English is the medium of communication. The
course also aims to improve the students’ abilities to tackle various situations, which may arise in the
course of doing business in English, and to further develop their analytic skills.

Innhold

English Case studies – communication in English, training in grammar/ usage, acquisition of technical
business vocabulary, study of and commentary of business texts, oral practice.

Organisering og arbeidsformer

Lectures, group work, discussions, presentations, individual studying.

Vurderingsordning

Two written tests during the course account for 40% of the final grade. There is an oral examination at
the end of the course that counts for 60% of the final grade.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk
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3ØB645 Mikroøkonomi 1

Emnekode: 3ØB645

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om grunnleggende mikro- og markedsteori, innsikt i hvordan
en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske tilpasning og samspillet mellom disse under
ulike markedsformer. De skal ha opparbeidet seg en forståelse for forutsetningene for at frie markeder
skal gi et samfunnsøkonomisk effektivt resultat, hvorfor markeder kan svikte og begrunnelser for og
virkninger av offentlig inngripen i økonomien. Studentene skal kunne beherske både grafisk og
matematisk analyseapparat og kunne anvende analyseapparatet til å drøfte anvendte problemstillinger.

Innhold

Produksjonsteori, konsumentteori, fullkommen konkurranse, generell likevekt, monopol, monopsoni,
virkninger av skatter/subsidier, virkning av minstepris og kvoter, kollektive goder og eksterne
virkninger.

Organisering og arbeidsformer

Forelesning, oppgaveseminarer og selvstudium.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig individuell eksamen. Tillatt hjelpemiddel til eksamen: kalkulator

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk


