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Studieplan 2013/2014

Emnegruppe i økonomi og administrasjon

Studiepoeng: 32,5

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år.  Studiet tilbys i samarbeid
med Studiesenteret.no.

Innledning

I næringslivet og i 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 nivå.
Emnegruppe i økonomi og administrasjon bygger på Årsstudium i bedriftsøkonomi. Sammen med
årsstudiet gir emnegruppa et godt grunnlag for å studere videre til bachelor- og deretter eventuelt til
masternivå. Studiet kan med fordel tas i tillegg til annen høyere utdanning. 

Vårt samfunn endrer seg kontinuerlig, dermed også den kompetansen som er nødvendig for å løse
endrede arbeidsoppgaver. Mange personer som er i jobb har i dag et stort behov for kompetanseheving.
Pga av arbeidssituasjon og livssituasjon må denne utdanningen tilpasses den enkelte. Økonomi og
administrasjon er et typisk studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og
deltid. Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i en
bachelorgrad eller som en basis for ta en bachelor innen økonomisk-administrative fag. Emnegruppe i
økonomi og administrasjon er et selvstendig studium som tilbys som nettbasert studium i samarbeid
med Studiesenteret.no.

På grunn av omlegging av studieplaner fra 2012, gjøres det spesielt oppmerksom på følgende:
Denne studieplanen er spesielt rettet mot studenter som ble tatt opp på Årsstudium i bedriftsøkonomi
2009 - 2011.  

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte

  Kunnskap

ha grunnleggende teoretisk kunnskap om personalledelse i ulike typer virksomheter
ha grunnleggende kunnskap om hvordan et lands økonomi påvirkes av for eksempel endringer i
etterspørselen, myndighetens politikk og internasjonale forhold.
ha grunnleggende kunnskap om enkeltaktørers økonomiske atferd og ulike
konkurransesituasjoner
ha grunnleggende kunnskaper i statistikk
ha grunnleggende kunnskaper om hvordan virksomheter finansieres

Ferdigheter
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kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede
valg.
kunne vurdere hvordan virksomheten kan organiseres for å utnytte personalet som en strategisk
ressurs
kunne vurdere nye investeringer.
Kunne vurdere hvilke konsekvenser makroøkonomiske og markedsmessige forhold har for en
bedrift.
Kunne gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse.

Generell kompetanse

Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig.
Kunne jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver.
Kunne reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider.

Målgruppe

Studenter som har fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi og som ønske å bygge videre på denne
utdanningen. Studiet, som et nettbasert tilbud med samlinger, tilbys primært til studenter som er i
arbeid eller har en livssituasjon som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus.

Kompetanse

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner
og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen
utdanning. Studenter som tar studiet i kombinasjon med Årsstudium i bedriftsøkonomi, vil kunne være
kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i
kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende
arbeidsoppgaver i det private næringsliv og offentlig forvaltning.

Sammen med Årsstudium i bedriftsøkonomi kan emnegruppa inngå i en bachelorgrad. De to studiene
til sammen utgjør 92,5 studiepoeng, og tilfredsstiller kravene til obligatoriske emner i anbefalt plan for
en Bachelor i økonomi og administrasjon utarbeidet av Norsk råd for økonomisk-/administrative
utdanninger, innenfor fagkategoriene: bedriftsøkonomisk analyse, administrasjonsfag,
samfunnsøkonomi og metodefag. De to studiene kan innpasses i Bachelor i økonomi og administrasjon
ved Høgskolen i Hedmark (etter studieplan som gjaldt for opptak i perioden 2009-2011). Studenter
som senere skal søke innpass i studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon av 2012, må regne
med å gjøre større tilpasninger for å oppfylle studieplanen. Alternativt kan de 92,5 studiepoengene som
de to studiene gir, inngå som faglig fordypning i en såkalt ”fri” bachelorgrad ( i hht Forskrift om krav
til bachelorgrader ved Høgskolen i Hedmark, § 3c)

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. I tillegg bestått
minimum 30 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi, herunder emnene Grunnleggende
matematikk, Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og Grunnleggende organisasjonsfag, eller
tilsvarende emner.
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Undervisnings- og læringsformer

 

Det benyttes flere ulike undervervisnings- og læringsformer, hvorav de viktigste er forelesninger på
streamformat, videooverførte oppgaveseminarer, nettbaserte oppgaver, obligatoriske oppgaver og
selvstudium.

Vurderingsformer

Vurderingsformene som benyttes i studiet framgår av den enkelte emnebeskrivelse. På dette studiet vil
det kunne benyttes andre vurderingsformer enn for tilsvarende emner på campus. Dette kan for
eksempel innebære elektronisk eksamensavvikling i ett eller flere emner.

Det forutsettes at alle deleksamener må våre bestått for at et emne skal vurderes til bestått. Dersom
ikke annet er oppgitt, blir det benyttet graderte karakterer, A-F, hvor E er laveste ståkarakter.  

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold som del av studiet.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet består av 32,5 obligatoriske studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium over 1 år.

Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.  
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Emnegruppen består av følgende emner: 

Emner

   Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Grunnleggende statistikk

 5 studiepoeng  S1(H)

Investering og finansiering

 5 studiepoeng  S1(H)

Makroøkonomi

 7,5 studiepoeng  S1(H)

Mikroøkonomi 1

 7,5 studiepoeng  S2(V)

Personalledelse

 7,5 studiepoeng  S2(V)

http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39294
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39296
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39462
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39423
http://hihm.dev.norse.digital/content/view/full/39447
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Emneoversikt

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.
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Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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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

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SSAM100 Makroøkonomi

Emnekode: SSAM100

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Ingen formelle krav til forkunnskaper, men det anbefales at man har bestått emnet Matematikk for
økonomer eller tilsvarende. Studenter uten slike forkunnskaper, tilbys forkurs der relevant matematisk
teori gjennomgås.

Læringsutbytte

Studentene skal få innsikt i makroøkonomiske teorier og metoder og lære hvordan metodene kan
anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi.

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten

forstå hvorfor det er et behov for makroøkonomisk politikk og hvordan penge- og finanspolitikk
kan brukes til å jevne ut konjunktursvingninger og bidra til effektiv bruk av samfunnet ressurser
kjenne til viktige aktuelle trekk ved norsk og internasjonal økonomi og forstå hvordan nasjonale
økonomier og spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
forstå vesentlige trekk ved arbeidsmarkedet og forklare hvordan institusjonelle forhold i det
norske arbeidslivet kan ha betydning for økonomien på et makroplan
ha kunnskap om sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst

Ferdigheter:

Ette fullført emne skal studenten

kunne innhente relevante makroøkonomiske data og indikatorer
beherske grunnleggende grafiske og matematiske makroøkonomiske modeller, kunne sette disse
i sammenheng med norsk og internasjonal økonomisk virkelighet og kunne anvende modellene
til å analysere hvordan økonomien påvirkes av tilbuds- og etterspørselssjokk, samt virkningen av
finanspolitikk og pengepolitikk med fleksibelt inflasjonsmål i en liten åpen økonomi
kjenne til grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter knyttet til økonomisk politikk og
kunne gjøre etiske refleksjoner rundt disse
kunne følge samfunnsdebatten på området og utvise en kritisk holdning til makroøkonomisk
politikk

Generell kompetanse:
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Etter fullført emne skal studenten

forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori
kunne kommunisere kunnskap skriftlig

Innhold

Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
Realøkonomi vs. nominelle størrelser
Renter og valutakurser
Strukturelle arbeidsledighet og konjunkturledighet
Kortsiktige konjunkturmodeller (multiplikatormodeller) og virkningen av finanspolitikk og
pengepolitikk med fleksibelt inflasjonsmål
Sammenhengen mellom arbeidsledighet, produksjonsgap og inflasjon
Handlingsregelen for finanspolitikken og pengepolitiske dilemmaer
Finansiell stabilitet
Økonomisk vekst

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer med gruppearbeid og selvstendig arbeid.  

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli krevd innleveringsoppgaver. Dette opplyses det nærmere om ved emnets oppstart.

Vurderingsordning

4 timer skriftlig, individuell eksamen. Tillatt hjelpemiddel er kalkulator.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SSAM120 Mikroøkonomi 1

Emnekode: SSAM120

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Emnene SBED100 Virksomhetens økonomi og SMET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Studenten skal få innsikt i mikroøkonomiske metoder, samt hvordan metodene kan anvendes for å
analysere enkeltaktørers økonomiske atferd og markeder.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha grunnleggende forståelse for hvordan økonomisk valghandlingsteori er bygget opp og
hvordan denne kan anvendes til å analysere forbrukeres og bedrifters beslutninger
ha grunnleggende forståelse for forholdet mellom individuelle økonomiske beslutninger og
samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgene
forstå hvilke konsekvenser markedsmakt kan ha for økonomisk effektivitet og hvordan offentlig
politikk kan påvirke bedrifters mulighet til å utøve markedsmakt 
ha kjennskap til mikroøkonomiens vitenskapsteoretiske utgangspunkt og historiske utvikling

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

beherske grunnleggende grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller og kunne anvende
disse til å analysere enkle anvendte problemstillinger, samt gjøre etiske refleksjoner i tilknytning
til disse
kunne drøfte kriterier for økonomisk effektivitet og analysere sammenhengen mellom
markedslikevekt og effektivitet

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten

forstå skillet mellom deskriptiv og normativ teori
 kunne kommunisere kunnskapen skriftlig
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Innhold

individet og samfunnet
konsumentteori (budsjettbetingelsen, preferanser, prisendring, inntektsendring, elastisiteter,
etterspørselskurven)
produksjonsteori (produktfunksjonen, kostnadsfunksjonen, substitusjon, tilpasning på kort og
lang sikt, tilbudskurven)
markedsteori med anvendelser
markeder, effektivitet og velferd
effektivitet og fordeling
markeder med begrenset konkurranse (monopol, prisdiskriminering, oligopol, spillteori)
innovasjon og produktivitetsvekst

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger, seminarer med gruppearbeid, selvstendig arbeid. Excel vil bli brukt i oppgaveløsning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Det vil bli krevd obligatoriske innleveringsoppgaver. Dette opplyses det nærmere om ved emnets
oppstart.

Vurderingsordning

4-timers skriftlig, individuell eksamen.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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SLED120 Personalledelse

Emnekode: SLED120

Studiepoeng: 7,5

Språk

Norsk

Forkunnskaper

Emnet SORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende må være fullført og bestått.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse av menneskelige
ressurser.

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

ha kunnskap om grunnleggende teoridannelse innen personal- og kompetanseledelse
ha kunnskap om arbeidsmåter og prinsipper innen personal- og kompetanseledelse
ha kunnskap om hvordan ulike emner innen personal- og kompetanseledelse kan utvikles til å bli
en strategisk ressurs i virksomheter

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

kunne definere, analysere og planlegge målrettet utvikling av personalressurser innenfor ulike
typer virksomheter
kunne planlegge, rekruttere, utvikle, anvende og belønne menneskelige ressurser innenfor ulike
typer virksomheter

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten:

ha innsikt og forståelse for faglige og yrkesetiske problemstillinger og hvordan man arbeider
strategisk med personalutvikling og ledelse i ulike virksomheter.
ha økt kompetanse innen både skriftlig og muntlig formidling,
kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
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Innhold

Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
Personalplanlegging
Rekruttering og avvikling av personale
Strategisk kompetansestyring
Kompetanseutvikling og læring
Belønningssystemer
Arbeidsmiljø
Jobbtilfredshet og motivasjon
Ledelse av menneskelige ressurser under omstilling og endring
Ledelsesbasert coaching og selvledelse

Organisering og arbeidsformer

Forelesninger og seminarer med gruppearbeid. Case vil bli brukt på seminarer for å koble teori og
praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen

Ingen.

Vurderingsordning

48 timers individuell hjemmeeksamen

Ansvarlig avdeling

Avdeling for økonomi- og ledelsesfag


