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Studieplan 2012/2013

Påbyggingsstudium i regnskapsførerfag

Studiepoeng: 62,5

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et påbyggingsstudium som består av 62,5 studiepoeng og er normert til to år som
deltidsstudium. Studiet kan også tas som ettårig heltidsstudium.  

Innledning

 gir studenter og yrkesaktive muligheter til å komplettere sinPåbyggingsstudium i regnskapsførerfag
utdannelse. På eksterne regnskapskontorer er det en del medarbeidere som mangler deler av
utdanningskravet som stilles for å oppnå autorisasjon. Dette kravet har blitt ytterligere forsterket etter
den siste revisjonen av lovverket. Innen revisjonsutdannelsen vil også dette studiet være velegnet med
tanke på autorisasjon. Alle emnene er obligatoriske innen bachelorstudiet i revisjon.

Dette studiet tar for seg flere av de tyngste teoretiske emnene, men samtidig kanskje de mest praktiske
emnene innen regnskapsførerbransjen. Emnene inngår i etterutdanningskravet som kreves av
autoriserte regnskapsførere, og studiet er derfor godt egnet for de som er i arbeid og ønsker å oppdatere
seg innen fagområdet.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

ha bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på fordypningen i regnskapsfag
ha god kjennskap til regnskaps- og bokføringsreglene
ha dyp og grundig kunnskap innen skatte- og avgiftsreglene
skal kunne sentrale temaer innen rettslære
ha faglig innsikt og problemforståelse innen regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, som er
relevant for regnskapspliktige

  Ferdigheter

ha alytisk trening innen regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, som er relevant for
regnskapspliktige
kunne anvende kunnskap for å løse teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor regnskap,
og begrunne sine valg
kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det
belyser en problemstilling
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Generell kompetanse

kunne formidle relevant faglig kompetanse til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og kan
bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom forskjellig typer
rapportering
kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan
tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen
kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor
fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker å spesialisere seg innen regnskapsføreryrket samt de som ønsker å
dekke emner innen bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Studiet passer godt både for studenter som
ønsker å komplettere sin utdannelse og personer som er i arbeid, og har behov for faglig oppdatering.

Kompetanse

Uteksaminerte kandidater vil være godt kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere. Med den sterke
basisen innen regnskapsfag, skatterett, arbeidsrett og generell rettslære, vil kandidatene også kunne
opptre som bedriftsrådgivere i mange sammenhenger.

Sammen med en bakgrunn fra økonomisk/administrative fag kan studiet inngå i bachelorgrad innen
både regnskapsførerfag og revisjon.

For å kunne bli registrert revisor, stiller Finanstilsynet krav om at kandidaten har oppnådd karakteren C
eller bedre i emnene Skatterett til revisoreksamen, Årsoppgjør/god regnskapsskikk og Rettslære til
revisoreksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg økonomisk-/administrativ
utdanning av minimum 60 stp omfang, hvor emnet Grunnleggende regnskap inngår. Alternativt kan
krav om økonomisk-/administrativ utdanning erstattes av relevant og lang praksis fra regnskapskontor.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet gis både med undervisning på campus og som nettbasert undervisning med fysiske samlinger
og seminarer.

Vurderingsformer

Vurderingsformen som benyttes i studiet, er skriftlig, individuell eksamen. 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.
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Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet består av 62,5 studiepoeng, hvorav alle er obligatoriske.

For de som ønsker å studere videre til en bachelorgrad innen revisjons- eller regnskapsførerfag, kan det
være aktuelt å ta emnet Regnskapsorganisasjon (5 sp), som tilleggsemne.

Det nettbaserte studiestøttesystemet  benyttes i undervisningen.  Fronter

Emneoversikt 

Emner

  Studiepoeng År 1 År 2

Regnskapsteori

 5 studiepoeng  S1(H)

Skatterett til revisoreksamen

 20 studiepoeng  S1(H)  S2(V)

Videregående regnskap 1

 7,5 studiepoeng  S2(V)

Årsoppgjør/god regnskapsskikk

 15 studiepoeng  S3(H) S4(V)

Rettslære til revisoreksamen

 15 studiepoeng  S3(H) S4(V)

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/32222
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/32218
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/35050
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/32217
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/32219
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Emneoversikt

NØR252 Regnskapsteori

Emnekode: NØR252

Studiepoeng: 5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Grunnleggende regnskap eller tilsvarende

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten forståelse for det teoretiske fundamentet for hva det i videste forstand
innebærer å avlegge et regnskap. Videre skal emnet gi studenten kunnskaper på fordypningsnivå i de
teorier som ligger bak rettstilstanden på området.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha kjennskap til forholdet mellom finansregnskap og bedriftsøkonomisk teori
ha kunnskap om regnskapsloven med dens grunnleggende prinsipper, retningslinjer og
vurderingsregler
ha kjennskap til internasjonale regler på regnskapsområde

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne anvende de forskjellige målemetoder og vurdere opplysningenes informativ verdi

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

ha forståelse for de grunnleggende forhold som kjennetegner et regnskap som system.

Innhold
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Regnskapets funksjon og hovedelementer
Resultatmåling og informasjonsinnhold
Ulike konseptuelle rammeverk
Resultat- og balanseorientering
Grunnleggende regnskapsprinsipper og retningslinjer
Regnskapslovens vurderingsregler
Internasjonale regelverk

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Obligatoriske innleveringer. 

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen. 

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

Emnekode: NØJ555

Studiepoeng: 20

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet knyttet til næringsvirksomhet og
selskaper, herunder beregning av skatt og avgift. Emnet skal også gi studenten forståelse av reglene om
formues- og inntektsbeskatningen utenfor næringsforhold.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha god kunnskap om de viktigste skatte- og avgiftsreglene både i og utenfor næringsvirksomhet
ha kjennskap til grunnleggende ligningsforvaltningsrett
ha kjennskap til reglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer, og skal kunne forklare
hovedtrekkene i fastsetting av skattepliktig inntekt og formue og beregning av skatt for personer
ha kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
ha kjennskap til sentrale regler for skattebetaling
ha kjennskap til sentrale regler for beregning av arbeidsgiveravgift
ha kjennskap til arveavgift, herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med
særlig vekt på generasjonsskifte i næring
ha god kunnskap om merverdiavgiftssystemet
ha kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan
utløse skatt
ha kjennskap til og skal kunne forklare skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og
likvidasjon av selskap

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne bruke gjeldende regler for å avgjøre hva som er skattepliktige inntekter og fradrag i
næring og tidfesting av disse, og sette opp beregning av alminnelig inntekt fra næring (EPF, AS,
ANS)
kunne beregne korreksjonsinntekt, skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
kunne bruke gjeldende regler for beskatning av aksjonærer (aksjonærmodellen), deltakere i ANS
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(deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (foretaksmodellen) for å fastsette
grunnlag for beskatning
kunne gjennomføre omdanning av EPF til AS
kunne bruke gjeldende regler for å beregne skattemessige virkninger av virksomhetsoverdragelse
kunne vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
kunne ta stilling til merverdiavgiftsmessig behandling av alminnelige transaksjoner
kunne fastsette inngangsverdi mva for arving/gavemottaker
kunne fastsette arveavgiftsgrunnlag for virksomhet, aksjer og andeler og beregne arveavgift

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

kunne tilegne seg nye kunnskaper innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre
rettsområder som har betydning for revisjonsarbeid
kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god
praksis
kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 

Innføring i grunnprinsippene i skatteretten, herunder de forskjellige skattegrunnlagene
Formues- og inntektsbeskatning utenfor næring (personbeskatning), herunder alminnelig inntekt,
personinntekt og nettoformue
Innføring i ligningsforvaltningsrett, herunder ligningsbehandling, endring av ligning,
klageadgang, kompetanseregler og sanksjoner overfor skattyter
Arbeidsgiveravgift med særlig vekt på behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser
Innføring i næringsbeskatning med særlig vekt på forskjeller fra personbeskatning
Alminnelig inntekt i næringsvirksomhet
Tidfesting av inntekter og kostnader, herunder forskjeller fra regnskapslovens regler
Særregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonærer og deltakerlignende selskaper
Personinntekt i næring, herunder foretaksmodellen
Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger
og sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomføringsformer,
skattlegging av selskap og selskapsdeltaker
Merverdiavgiftssystemet, herunder avgiftspliktens omfang(avgiftsområdet) og mulighet for
frivilling avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og særskilt 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. 
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Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Ingen.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig, individuell eksamen.  

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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NREV120 Videregående regnskap 1

Emnekode: NREV120

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

NREV100 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og
rammebetingelser, en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige
måleproblemer samt utarbeidelse av årsregnskap og kontantstrømoppstilling. Emnet skal også gi
studenten kunnskaper om bokføringsprinsipper og god regnskapsføringsskikk.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha kunnskap om norske lover og regler for formelle krav til regnskap og bokføring
ha kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og kjenne til god
bokføringsskikk
ha inngående kunnskap om innregning og måling av de viktigste regnskapspostene
kjenne til regelverket for regnskapsførere
ha innsikt i regelverket for små foretak
kjenne til regelverket for ideelle organisasjoner
forstå sammenhengen mellom regnskap og skatt
ha forståelse for oppbyggingen av et regnskap og de rammebetingelser som må følges

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, spesielt
for små foretak, inklusiv skatteposter og resultatdisponering for AS, ANS og EPF
kunne utarbeide en kontantstrømoppstilling
kunne utarbeide et enkelt konsernregnskap (uten skatt og minoriteter)
kunne behandle regnskapsmessige måleproblemer

Innhold
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Regnskapet som informasjonskilde
Oppstillingsplanen for regnskapet
Regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader
Årsavslutninger og periodiseringer
Kontantstrømoppstilling
Sammenhengen mellom regnskap og skatt
Årsberetning og noteopplysninger
Miljøregnskap
Internasjonal regnskapsrapportering
Bokføringsbestemmelser, herunder uttalelser om god bokføringsskikk
Regelverk for regnskapsførere

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Én innleveringsoppgave.

Vurderingsordning

4 timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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NØR485 Årsoppgjør/god regnskapsskikk

Emnekode: NØR485

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

3ØR452 Finansregnskap med årsoppgjør og 3ØR252 Regnskapsteori eller tilsvarende. Alternativt kan
disse to emene dekkes med relevant og lang praksis fra regnskapskontor.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper til å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale
regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha god kunnskap om sentrale standarder om årsregnskapet
ha kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
ha kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot
regnskapsmanipulasjon

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i
årsregnskapet
kunne anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på
resultat og balanse
kunne utarbeide en virksomhetssammenslutning med skatt og minoriteter
kunne utarbeide konsernregnskap
kunne utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet
kunne beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

kjenne til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et
regnskapsfaglig miljø
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kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og
kunnskap om andre områder innen faget
kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god
praksis
kunne bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

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
IFRS

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Ingen.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig, individuell eksamen.  

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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NØJ212 Rettslære til revisoreksamen

Emnekode: NØJ212

Studiepoeng: 15

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og
problemstillinger. Innføringen skal gi studenten innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse
av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik
virksomhet.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha kunnskap om rettskildelære og juridisk metode
ha god kunnskap om de mest relevante rettsområder som har betydning for revisors arbeid,
herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om
organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring
av pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av
reglene om økonomisk kriminalitet
ha kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd,
næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter, bortfall av pengekrav ved oppgjør
og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om
avtaleinngåelse, avtaletolking og ugyldighet
etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
etablering og sikring av pengekrav
vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse
økonomisk kriminalitet

kunne gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
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bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse
konkursprosessen og enkeltforfølgning

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

kunne tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre
rettsområder som har betydning for revisjonsarbeid
kunne formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god
praksis
kunne bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser
kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder
kunne se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

 

Rettskilder og juridisk metode
Kontraktsrett, herunder avtalerett og kjøpsrett
Økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning
for ektefellenes/samboernes kreditorer
Offentlig rett med henblikk på organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og
offentlighetsloven
Pengekravsrett
Panterett og rettsvernsregler
Foretaksrett med hovedvekt på aksjeloven og selskapsloven og fellesregler om selskaper
Insolvensjuss med hovedvekt på enkeltforfølging med inkasso og tvangsfullbyrdelse og
fellesforfølging med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs
Økonomisk kriminalitet

Organisering og arbeidsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Én innleveringsoppgave.

Vurderingsordning

6 timers skriftlig, individuell eksamen. Karakterkrav for bevilling som registrert revisor fastsettes av
Finanstilsynet.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag


