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Studieplan 2018/2019

Årsstudium i økonomi og
administrasjon, Lillehammer

Studiepoeng: 60

Læringsutbytte

Kunnskaper

Beherske grunnleggende bedriftsøkonomiske begreper og modeller med vekt på
kostnads- og inntektsteori
Forklare allment anerkjente regnskapsprinsipper og hvordan de kommer til
anvendelse i konkrete måleproblemer
Gjøre rede for sentrale begreper i analyser av en virksomhets interne organisasjon
Kjenne sentrale begreper og modeller knyttet til markedsføring av en virksomhets
produkter og tjenester

 

Ferdigheter

Gjennomføre enkle analyser av nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin samt
kostnad-resultat-volum-(KRV-) analyser
Sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og
delområder/-aktiviteter i virksomheten
Foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses- og organiseringsutfordringer
Vurdere strategier og tiltak for å fremme en virksomhets produkt- / tjenestetilbud i
markedet

 

Generell kompetanse

Tilegne seg et begrepsapparat som gir grunnlag for å medvirke i økonomiske og
administrative oppgaver i en virksomhet



2 / 36

Målgruppe

Studiet passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap innen økonomi og
administrasjon, eller som lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er
riktig for deg. Dersom du primært er interessert i et frittstående årsstudium, for
eksempel som supplement til tidligere utdanning, anbefales det å ta årsstudiet med
valgemnene og .Innføring i innovasjon og entreprenørskap Brand Management

Søker du derimot årsstudiet med tanke på å holde senere studiemuligheter i økonomifag
åpne, bør du velge valgemnene og .Matematikk for økonomer Statistikk for økonomer
Disse valgemnene er primært verktøyfag for senere studier. Med disse emnene får du et
årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og
administrasjon. Dersom du ønsker å fortsette på bachelorutdanningen søker du
samordna opptak og det gis da fritak for første studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent
realkompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Enkelte emner har oppsatt både engelsk og norsk som undervisningsspråk. Her kan
undervisningsspråk justeres fra år til år, eller det kan være aktuelt å benytte norsk i deler
av semesteret, men engelsk i andre deler av semesteret, noe avhengig av tilgang på
undervisningskompetanse og behov.

I enkelte emner vil deler av pensum, eller hele pensum, være på engelsk, selv om
undervisningen foregår på norsk. Det skal i prinsippet bli gitt alternativ pensumlitteratur
på norsk, men det kan ikke garanteres at norsk pensum inneholder samme tematikk,
vinkling, teoretisk utgangspunkt eller eksempler som foreskrevet pensumlitteratur på
engelsk.

Vurderingsformer

Se hver enkelt emnebeskrivelse. For emner som undervises på engelsk, må det også
påregnes å besvare eksamen på engelsk. 

Kull
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2018

Årsstudium MED matematikk og statistikk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Årsstudium med matematikk og statistikk
ØKA1025/1 Matematikk for økonomer 7,5 O 7,5  
ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5  
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5  
ØKA1012/1 Grunnleggende regnskap 7,5 O 7,5  
ØKA1026/1 Statistikk for økonomer 7,5 O   7,5
ØKA1020/1 Mikroøkonomi 7,5 O   7,5
ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse 7,5 O   7,5
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 7,5 O   7,5

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Årsstudium UTEN matematikk og statistikk
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
Årsstudium uten matematikk og statistikk

OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap

7,5 O 7,5  

ØKA1015/1 Informasjonsbehandling 7,5 O 7,5  
ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5  
ØKA1012/1 Grunnleggende regnskap 7,5 O 7,5  
ØKA1024/1 Brand Management 7,5 O   7,5
OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O   7,5
ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse 7,5 O   7,5
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 7,5 O   7,5

Sum: 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/138331/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/118867/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138335/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138325/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138336/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138326/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138323/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138332/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/118784/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/118784/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/118867/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138335/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138325/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/118854/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138329/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138323/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/138332/language/nor-NO
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Emneoversikt

ØKA1025/1 Matematikk for økonomer

Emnekode: ØKA1025/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskap
Studenten

har teoretiske kunnskaper i elementær algebra, algebraiske operasjoner, analyse av
ulike type funksjoner, algebraiske og geometriske rekker, finansmatematikk,
derivasjon og integralregning på det nivå som er nødvendige for å kunne nå
ferdighetsutbyttene i emnet og kunne knytte  matematikkunnskapen til
problemstillinger innenfor samfunns- og  bedriftsøkonomi

 Ferdigheter
 Studenten
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behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning
av ulikheter, likninger og systemer av likninger
kan analysere polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner,
ekspontentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse
kan deriverer funksjoner og analysere funksjoners nullpunkter,
kontinuitet, monotoniegenskaper, ekstremverdier og elastisitet
kan analysere ulike funksjonstyper av flere variabler, inkludert
Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer.
Dette innebærer å finne og klassifisere stasjonære punkter innenfor et avgrenset
område fastsatt ved bi-betingelser, herunder anvendelse av Lagranges metode.
kan analysere aritmetiske og geometriske rekker og konvergens av geometriske
rekker.
kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling
av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstyper som
inngår

 Generell kompetanse
 Studenten

har ferdigheter i logisk og analytisk tenkning som gir grunnlag for å forstå
matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med
problemorienterte oppgaver som krever matematikkforståelse

Innhold

Elementær algebra
Algebraiske operasjoner
Analyse av ulike typer funksjoner
Algebraiske og geometriske rekker
Finansmatematikk
Derivasjon
Integralregning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og veiledning.

Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag enn S1+S2 fra videregående skole
(eller tilsvarende) huset må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Formelsamling.
Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk /
administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til
studentene ved oppstart av hvert studieår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1015/1 Informasjonsbehandling

Emnekode: ØKA1015/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i Word og Powerpoint.

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

Beherske grunnleggende standardfunksjoner i regneark
Kjenne de viktigste kildene til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

Håndtere de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
Bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
Utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
Beherske sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
Bruke enkle «tillegg» som analyse og problemløser
Integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
Beherske enkel makroprogrammering i regneark
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Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

Se hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative funksjoner i en
virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av dataverktøy med spesiell vekt på
regneark

Innhold

Siden faget skal være et støttefag i et økonomisk studium settes hovedfokus på bruk av
regneark. Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens
muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser.
Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med
obligatoriske innleveringer på studiet.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

Grunnleggende formler
Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
Oppslagsformler
Diagrammer
Sortering, filtrering og Pivot
Modellbygging
Add-ins
Integrering
Enkel makro-programmering

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og/eller gruppearbeid med
arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang
kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.
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Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kommer...

Ansvarlig fakultet



10 / 36

ØKA1013/1 Markedsføring

Emnekode: ØKA1013/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
Kunnskap

Studenten

kan beskrive markedsføringens rolle og funksjon for å oppnå god verdiskaping
kan gjøre rede for markedsføringsfagets utvikling, perspektiver og sentrale
begreper
kan forklare begrepene  markeds-/kundeorientering og hvilken betydning disse har
for virksomheter
kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og
prosesser, med fokus på:

hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
målsetting, overordnet strategi, bruken av ressurser og
konkurransevirkemidler

kan diskutere hvordan verdi for kunden skapes og hvordan dette påvirker
kundens/brukerens lojalitet og tillitt.
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Ferdigheter

Studenten

kan anvende teori og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens
markedsføringsutfordringer
kan planlegge, utarbeide og vurdere en analyse av virksomhetens makromiljø,
konkurransesituasjon og kunder
kan argumentere for valg av strategiske beslutninger og markedsaktiviteter basert
på markedsanalysen
kan vurdere etiske problemstillinger og samfunnsansvar i markedsanalyser

Generell kompetanse

har kunnskap om forhold som påvirker etterspørsel etter virksomhetens tilbud og
dermed virksomhetens inntekter

Innhold

Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
Markeds- og kundeorientering
Kjøpsatferd på bedrifts- og forbrukermarked
Strategi og markedsplanleggingsprosessen
Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler 
Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging 
Markedsetikk og samfunnsansvar
Digital markedsføring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstendig arbeid og oppgaveløsing i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen
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4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap



13 / 36

ØKA1012/1 Grunnleggende regnskap

Emnekode: ØKA1012/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

kan gjøre rede for formålet med finansregnskapet samt sentrale krav og
rammebetingelser det må tilfredsstille
kan forklare finansregnskapets oppbygging fra registrering av transaksjoner til
påvirkning av resultat og balanse
kan klassifisere økonomiske transaksjoner i tråd med norsk standard kontoplan
kan gjengi grunnleggende regnskapsprinsipper og rapporteringskrav
kan skille mellom begrepene utgift/utbetaling/kostnad, inntekt/innbetaling som
grunnlag for korrekt regnskapsmessig behandling

Ferdigheter
Studenten
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kan registrere vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
kan utføre vanlig forekommende periodiseringer i et regnskap
kan utarbeide resultatregnskap for en periode og balanserapport ved periodeslutt
med utgangspunkt i transaksjonssammendrag / saldobalanse
kan utføre nøkkeltallsanalyser av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og
soliditet ut fra informasjon i finansregnskapet og eventuell tilleggsinformasjon

Generell kompetanse
Studenten

kan gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde
kan medvirke i løpende regnskapsregistrering samt utarbeiding av årsregnskap i
tråd med god regnskapsskikk, standarder og lovgivning

Innhold

  Regnskapets oppbygging
  Standard kontoramme og –plan
  Krav til dokumentasjon og oppbevaring
  Registrering av forretningstransaksjoner
  Merverdiavgift
  Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  Avskrivninger
  Øvrige periodiseringer og avsetninger
  Verdivurderingsregler
  Regnskapsavslutning med presentasjon av resultatregnskap og balanse
  Enkle nøkkeltall

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen
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4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Særtrykk av Regnskapsloven og Bokføringsloven og forskrifter eller lovsamlinger
hvor disse inngår, f eks. Revisors håndbok
Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk /
administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til
studentene ved oppstart av hvert studieår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1026/1 Statistikk for økonomer

Emnekode: ØKA1026/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA1025/1 Matematikk for økonomer eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål,
frekvensfordelinger og grafiske metoder
kan anvende terminologien for og forklare sammenhengen mellom utfall,
utfallsrom, begivenheter og sannsynligheter
kan gjøre rede for sannsynlighetsfordelinger, samt simultane
sannsynlighetsfordelinger, herunder beregning av forventning, varians og
kovarians
kan forklareskillet mellom deskriptiv statistikk og statistisk inferens, samt gi
eksempler på fallgruver knyttet til det å generalisere på bakgrunn av data

Ferdigheter

Studenten
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kan analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en
stokastisk variabel og videreføre dette til lineære kombinasjoner av stokastiske
variable
kan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige
sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk
fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling og t-fordeling
kan estimere ukjente parametere, både punktestimering og intervallestimering
kan gjennomføre hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere
ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
kan foreta kjikvadrattester, både til modelltesting og testing av uavhengighet
kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av
regresjonskoeffisienten og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.

Generell kompetanse

Studenten

behersker runnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller,
kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om
total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
kan kjenner til bruk av statistiske metoder innen et bredt spekter av
problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet
har det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for
andre emner i studiet og for å kunne jobbe med problemorienterte oppgaver som
krever statistikkforståelse

Innhold

Presentasjon og tolkning av statistiske data
Sannsynlighetsregning
Sannsynlighetsfordelinger
Sannsynlighetsmodeller
Estimering   av parametere
Hypotesetesting
Regresjonsanalyse
Kjikvadrattester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsing og selvstendig arbeid.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Formelsamling
Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de
økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles
til studentene ved oppstart av hvert studieår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1020/1 Mikroøkonomi

Emnekode: ØKA1020/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA1025/1 Matematikk for økonomer eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

kan vise og forklare hvordan konsumenter fatter beslutninger basert på
preferanser, priser og inntekt
kan vise og forklare hvordan produsenter fatter beslutninger basert på teknologi
og faktorpriser
kan gjøre rede for forutsetningene i markedsteorien og markedsmekanismenes
virkemåte
kan anvende mikroøkonomisk teori og modeller til å forklare samspillet mellom
konsumenter og produsenter i en markedslikevekt
kan gjøre rede for ulike former for markedssvikt  
kan forklare hvorfor mikroøkonomisk teori kan betraktes som faglig grunnlag for
andre økonomiske fag

Ferdigheter

Studenten
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kan anvende grafiske og matematiske mikroøkonomiske modeller for å analysere
markedslikevekten og samfunnsøkonomisk effektiv i ulike konkurransesituasjoner
og for å analysere enkle anvendte problemer
kan vurdere hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers
adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet og inntektsfordeling

 Generell kompetanse
Studenten

kan reflektere over forholdet mellom individuelle økonomiske valg og
samfunnsøkonomiske konsekvenser av valgene
kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og
matematiske mikroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer

Innhold

Konsument- og produsentteori
Ulike konkurranseformer
Økonomisk effektivitet
Markedssvikt
Virkninger av offentlige inngrep i markeder
Anvendte problemstillinger
Grafiske og matematiske modeller

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.
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Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative
studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved
oppstart av hvert studieår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse

Emnekode: ØKA1017/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår
Høstsemester for Bachelor i økonomi og administrasjon og Årsstudium i
bedriftsøkonomi. Vårsemester for øvrige studier.

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-,
beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
kan gjøre rede for teorier for organisasjonskultur, samt og makt og konflikter i
organisasjoner
kan gjøre rede for sentrale motivasjons- og belønningsteorier
kan gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og
organisasjonsnivå
kan beskrive ulike teorier om ledelse
kan gjøre rede for sammenhenger mellom organisasjonen og dens interessenter
og omgivelser 
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Ferdigheter

Studenten

kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå
organisasjoners virkemåter
kan drøfte og analysere typiske organisatoriske problemer og dilemmaer, samt
foreslår løsninger på disse
kan diskutere organisasjonstemaer på en systematisk måte

Generell kompetanse

Studenten

kan reflektere selvstendig om hvordan organisasjoner fungerer
kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et
selvstendig faglig grunnlag

Innhold

Mål, strategi og effektivitet
Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
Organisasjoners omgivelser
Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
Læring og innovasjon
Endring og organisasjonsutvikling
Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid med diskusjon av case for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.
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Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1016/1 Grunnleggende
bedriftsøkonomi

Emnekode: ØKA1016/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/REV100 Grunnleggende regnskap og 3MET120
Matematikk for økonomer eller tilsvarende, samt kunnskap og ferdigheter i bruk av
regneark.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
 Kunnskap

Studenten

kan beskrive økonomifunksjonene i virksomheten, samt de grunnleggende
trekkene og elementene i et økonomistyringssystem
kan forklare kostnadsteorien
kan forklare bedriftens tilpasning i markedet under ulike markedsformer
kan forklare selvkost- og dekningsbidragsprinsippet, herunder hvordan kostnads-,
volum- og resultatanalyser kan anvendes i analyser
kan forklare ulike prinsipper og metoder for produktkalkulasjon, herunder
grunnleggende forutsetninger for og svakheter med de tradisjonelle
kalkulasjonsmetodene
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kan forklare hensikten med og utforming av enkle driftsregnskap

Ferdigheter
Studenten

kan med basis i kostnads- og markedsteorien;
analysere og diskutere foretakets tilpasning under ulike markedsformer
analysere konsekvenser av prisendring og prisdifferensiering
beregne og fortolke ulike elastisiteter

kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet
gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
gjennomføre analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset
ressurstilgang
gjennomføre følsomhetsanalyse, samt vurdere virksomhetens markedsrisiko
ut fra bidragskalkyler og kostnadsstruktur
kan utarbeide enkle driftsregnskap, herunder hensynta resultatkonsekvenser
av beholdningsendringer og ulike beholdningsvurderinger

Generell kompetanse
Studenten

kan anvende det bedriftsøkonomiske begrepsapparatet for å kommunisere med
andre innenfor fagområdet 
kan bidra til god økonomistyring i bedriften gjennom modellbasert innsikt i
kortsiktige driftsbeslutninger, kalkulasjon, prising og driftsregnskap
kan formidle og rapportere bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger 

Innhold

  Målet med virksomheten og virksomheten sin plass i det økonomiske system
  Ulike markedsformer og bedriftens tilpasning i markedet – om pris og etterspørsel
  Kostnadsteori og kostnadsstruktur
  Dekningsbidragsmodellen og kostnads-, resultat- og volumanalyser
  Kalkulasjon og produktprising
  Lønnsomhetsanalyser og risikovurderinger
  Produktvalg og produktprioritering under knappe ressurser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing. Regneark benyttes i oppgaveløsing.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte
bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative
studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og
samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved
oppstart av hvert studieår.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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OLA1010/1 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap

Emnekode: OLA1010/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskap (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

Kunne bruke sentrale begreper og teorier om innovasjon og entreprenørskap og
kunne skille mellom begrepene og de teoretiske perspektivene.
Forstå innovasjonsprosesser og hvordan ideer kan utvikles i organisasjoner.
Forstå entreprenørrollen, deres rolle i samfunnet og prosessen fra ide til etablering.

 

Ferdigheter (etter fullført emne skal studenten være i stand til å):

Kunne analysere relevante faglige og praktiske problemer knyttet til innovasjon og
entreprenørskap
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Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

Kunne anvende sine kunnskaper til å identifisere muligheter for innovasjon

Innhold

Innovasjonsevne anses i dag for å være en av de sentrale forutsetningene for
konkurranseevne, økonomisk vekst og velferd. Emnet dreier seg om viktige aspekter ved
denne samfunnsmessige utfordringen.

Emnet gir en bred innføring i innovasjonsfaget. Det legges vekt på å gi studentene
forståelse av begrepet innovasjon og en innføring fagfeltets utvikling i ulike teoretiske
retninger. I tillegg inkluderer emnet kunnskap om den praktiske anvendelsen av
innovasjon i ulike samfunnssektorer. Faget fokuserer på innovasjon i organisasjoner,
relatert til endrings- og utviklingsprosesser. Prosessen fra ideutvikling og kreativitet til
implementering står sentralt. Emnet vektlegger innovasjon som interaksjonsprosess
avhengig av interne og eksterne aktører.

Emnet gir i tillegg en innføring i entreprenørskap, entreprenørskapets karakteristiske
trekk og hvilke utfordringer og muligheter som møter entreprenøren. Her behandles
entreprenøren som starter egen virksomhet, men også nyere forståelser som sosialt
entreprenørskap.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og workshops der det arbeides med konkrete eksempler

NB: Førstegangs gjennomføring av emnet skjer høsten 2015 og da kun for Bachelor i
organisasjon og ledelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Normalt gis det 2-3 arbeidskrav. Antall arbeidskrav spesifiseres ved undervisningsstart.
Studentene må ha godkjent alle arbeidskravene før de kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
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Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen

Ansvarlig fakultet
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ØKA1024/1 Brand Management

Emnekode: ØKA1024/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Engelsk og Norsk

Krav til forkunnskaper
Recommended prerequisites: Marketing (ØKA1013)

Læringsutbytte

Knowledge (upon completion of the course, the student shall):

Describe central theories for developing and managing brands
Explain the function of brands for companies and consumers
Be familiar with various methods for measuring brand value
Be familiar with current trends and newer research in the field.

Skills (upon completion of the course the student shall be able to):

Collect necessary information to perform a structured analysis of a brand («brand
audit») using correct theories and terminology.
Evaluate firms strategic brand decisions, use of brand elements, brand
associations and positioning.
Recommend feasible growth strategies, inclusive strategies for brand expansion.
Present scholarly insight using English, written and orally

 General competence (upon completion of the course the student shall be able to):
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View brand management in context with other strategic and tactical business
decisions.

Innhold

The students will become familiar with central issues, theories and models within brand
management. 

Brand building, including measuring brand value and analysis of brand positioning.
Composition of brand loyalty and how consumers perceive brands, and use brand
knowledge in the decision process
Brand associations, brand identity and establishing brand resonance. 

Arbeids- og undervisningsformer

Lectures, individual and group work with mandatory hand-ins and presentations,
independent study.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Mandatory hand-ins that must be passed in order to be allowed to take the exam.
Specific form, number and other details will be announced during course start-up.  

Eksamen

Written group project/exam– Counts 70% of final grade

Three hours written exam under attendance - Counts 30% of final grade

(Eksamen må påregnes besvart på engelsk.)

 

The student must receive at least a passing grade in each exam in order to receive a
grade for the course.

 

Due to the Corona epidemic during the spring semester in 2020 we had to change the
examination form. The exam in the spring semester of 2020 is written individual term-paper
(counts 100% of final grade).
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Tillatte hjelpemidler til eksamen

Allowed resources during exam:

None

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar

Emnekode: OLA1008/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav,

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

kan gjøre rede for etisk grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og
verktøy for samfunnsansvar
kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til
ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet

Ferdigheter

Studenten

kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til
konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i
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konkrete situasjoner.
foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger

kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som
moralsk sett er på spill i dem.
kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som
fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i
fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og
samfunnsansvar

Generell kompetanse

Studenten

  kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer
knyttet til ansvar og lønnsomhet
  kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å
gjennomføre organisasjonsendringer
  kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og
utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)

Innhold

Etikk:

  Etikkens univers - autonomi og ansvar
  Individuelt ansvar og samfunnsansvar
  Etikkens grunnbegreper - Jus, etikk og moral
  Etikk og begrunnelser - røde flagg og etisk   blindhet
  Etiske prinsipper - det formale   likhetsprinsippet, offentlighetsprinsippet
  Etiske teorier - utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk

 Samfunnsansvar og bærekraft:

  Organisasjoner som aktører

           - I hvilken grad kan organisasjoner betraktes som moralske aktører
           - Hva det vil si at virksomheter har samfunnsansvar

  Perspektiver på samfunnsansvar og bærekraft
  Interessentteorien -fra shareholder til   stakeholder
  Bærekraft - den triple bunnlinjen, bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (inkl
trender for bærekraft)
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  Verktøy for samfunnsansvar - rapportering og sertifisering
  Implementering av samfunnsansvarstiltak

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
det enkelte semester og kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap


