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Studieplan 2011/2012

Emnegruppe i økonomi og administrasjon

Studiepoeng: 30

Studiets varighet, omfang og nivå

Emnegruppen på 30 studiepoeng er på grunnutdanningsnivå, og gjennomføres på deltid over ett år.

Innledning

I næringslivet og offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med kompetanse på
høgskolenivå i økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle bransjer og på flere nivåer.

Læringsutbytte

Ved fullført emnegruppe skal kandidatene ha tilegnet seg basiskunnskaper innen økonomi og
administrasjon, knyttet til de emner kandidaten har tatt.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomi og administrasjon.

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.

Emnegruppen kan inngå i en bachelorgrad i økonomi og administrajsjon ved Høgskolen i Hedmark
eller i en såkalt "fri" bachelor, i hht  , §Forskrift om krav til bachelorgrad ved Høgskolen i Hedmark
3c.

Opptakskrav

Opptakskrav er minimum 30 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Hedmark,
eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger ved lokale studiesentra.
Forelesningene streames og ligger tilgjengelig på læringsplattformen etterFronter 
forelesningene.
Seminarer ved lokale studiesentra i regi av høgskolen - med oppgaver, kollokviearbeid,
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diskusjon/framleggelse og veiledning. Seminarene foregår samme dager som forelesningene.
Egenstudier
Nettbaserte oppgaver

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer. Vurderingsformen for det enkelte emne framgår av
emnebeskrivelsen. 
Eksamener avlegges ved de lokale studiesentra.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold som del av emnegruppen.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Se emneoversikt under.

Emnegruppen består av følgende emner: 

Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Investering og finansiering

 5 studiepoeng

Grunnleggende statistikk

 5 studiepoeng

Makroøkonomi

 7,5 studiepoeng

Videregående organisasjonsfag

 5 studiepoeng

Mikroøkonomi

 7,5 studiepoeng

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/21724
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/21722
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/21725
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/21723
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/21726
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Emneoversikt

SØB420 Investering og finansiering

Emnekode: SØB420

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.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli gitt obligatorisk arbeidskrav underveis i emnet – dette opplyses senest ved studiestart.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling
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Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SMA525 Grunnleggende statistikk

Emnekode: SMA525

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studenten skal ha tilegnet 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 og 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, hypotesetest i målemodell og binomisk modell, bestemme nødvendig antall observasjoner i
binomisk modell, enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse.

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Ingen.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SØB625 Makroøkonomi

Emnekode: SØB625

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.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav underveis i emnet- dette opplyses senest ved emnets oppstart.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Tillatt hjelpemiddel til eksamen: kalkulator

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SØA200 Videregående organisasjonsfag

Emnekode: SØA200

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen.

Læringsutbytte

Studentene skal ha tilegnet seg grunnleggende teoridannelse, prinsipper og arbeidsformer innen
personal- og kompetanseledelse. Videre innsikt i hvordan emner i personal- og kompetanse kan
organiseres til å bli en strategisk ressurs i bedrifter, forvaltning og tjenesteytende virksomheter.

Innhold

Virksomhetsidé, strategi og personalpolitikk. Sentrale ledelsesoppgaver innen strategisk
personalledelse. Strategisk kompetansestyring som prosess. Kompetanseutvikling og læring.
Kompetanseplanlegging og kompetansetiltak (rekruttering, kompetanseutvikling og mobilisering).

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav underveis i emnet- dette opplyses senest ved emnets oppstart.

Vurderingsordning

7 dager individuell eksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SØB645 Mikroøkonomi

Emnekode: SØB645

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.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli gitt obligatoriske arbeidskrav underveis i emnet- dette opplyses senest ved emnets oppstart.

Vurderingsordning

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

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag


