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Studieplan 2018/2019

Bachelor i økonomi og administrasjon,
Rena

Studiepoeng: 180

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år
som heltids studium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i
økonomi og administrasjon".

Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena, hvor også alle
skoleeksamener avlegges. 

Bakgrunn for studiet

Bachelor i økonomi og administrasjon gir kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse som er viktig for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private
og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å
nå organisasjonens mål. 

I næringslivet, offentlig virksomhet og andre organisasjoner er det stadig behov for
personer med kompetanse på høgskolenivå innen økonomi og administrasjon. Bachelor
i økonomi og administrasjon har en har lang tradisjon og er vel kjent i arbeidsmarkedet.
Studiet gir kandidatene en bred kompetanseplattform som gjør at man kan bekle en
rekke ulike økonomisk-administrative stillinger i privat næringsliv, offentlig sektor og
andre organisasjoner. Studiet er utformet i henhold til anbefalt plan for Bachelor i
økonomi og administrasjon, fastsatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrative
utdanninger (NRØA). Gjennom valgfag gis studenten mulighet til å sette sitt eget preg
på studiet. Fullført studium gir et godt grunnlag både for gå direkte ut arbeidslivet og for
videre studier på mastergradsnivå, både i inn- og utland.  

Studieplanen er sist revidert 15.12.17. Det tas forbehold om justeringer i studieplanen i
 forbindelse med endelig godkjenning i Utdanningsutvalget i Høgskolen i Innlandet.
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Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i
kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

har bred kunnskap om teorier, modeller, verktøy og metoder innenfor det
økonomisk-administrative fagområdet 
har faglig grunnlag for å kunne fatte beslutninger på mikronivå innenfor private og
offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser
for å nå organisasjonens mål
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor de økonomiske-administrative
fagdisiplinene og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
har kunnskap om det økonomisk-administrative fagområdets utvikling og plass i
samfunnet, samt kjennskap til de ulike økonomisk-administrative disiplinenes
tradisjoner og egenart

Ferdigheter

Kandidaten 

kan sammenstille enkle regnskapsrapporter for en virksomhet og
delområder/-aktiviteter i virksomheten
kan utarbeide økonomiske rapporter og analyser for planleggings-, oppfølgings-,
prestasjonsvurderings- og beslutningsformål
kan foreslå løsninger på virksomhetsinterne ledelses-, styrings- og
organiseringsutfordringer
kan analysere en bedrifts konkurransesituasjon på en systematisk måte som
grunnlag for posisjonering, utvikling av strategi og markedsføringstiltak
kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
kan finne, vurdere, velge og henvise til fagstoff og framstille dette slik at det
belyser økonomisk-administrative problemstillinger
kan anvende grunnleggende bedriftsøkonomiske modeller og dataverktøy til støtte
for drifts-, investerings- og finansieringsbeslutninger i virksomheter
kan velge og anvende metoder og verktøy for innhenting av data og gjennomføre
empiriske analyser i forhold til ulike typer økonomisk-administrative
problemstillinger 

Generell kompetanse
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Kandidaten 

kan kritisk vurdere beslutningsalternativer og konsekvenser for en virksomhet med
fokus på økonomisk rasjonelle valg innenfor etiske, juridiske og samfunnsmessige
aksepterte rammer
kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg
over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
og ved hjelp av relevante digitale verktøy
kan bidra til god praksis gjennom å utveksle synspunkter med medarbeidere,
beslutningstakere og spesialister innenfor de ulike økonomiske-administrative
områdene
kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til etablering, drift og
videreutvikling av økonomiske virksomheter

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomi og
administrasjon og som ønsker å studere på heltid i et campus-basert læringsmiljø.
Studiet har et bredt rekrutteringsgrunnlag, både blant personer som kommer rett fra
videregående skole og personer med ulike typer arbeidserfaring. Studiet er også
velegnet for de som senere ønsker å studere videre til mastergrad ved norske eller
utenlandske høgskoler og universiteter, herunder siviløkonomutdanning.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende).
Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag må forvente å legge ekstra
arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer. 

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelor i økonomi og administrasjon gir en bred grunnutdanning med allsidige
karrieremuligheter. Studiet utdanner ikke  ferdige spesialister, men gir et godt grunnlag
for spesialisering gjennom en kombinasjon av valgemner i studiet, opplæring på
arbeidsplass eller videre studier. Studiet kvalifiserer blant annet til å jobbe med
regnskap og økonomiske analyser, økonomisk styring og kontroll (Controller) ,
markedsføring, kunderådgivning, personalarbeid, utredningsarbeid eller
bedriftsrådgivning. Kandidaten skal også kunne utvikle seg til å lede andre.

Studiet kvalifiserer for opptak til masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet
Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet og andre norske universiteter og
høgskoler. Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi
og ledelse (Master i økonomi og administrasjon) gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom.
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 Studiet kvalifiser også for opptak til Master i innovasjon og Master i offentlig ledelse og
styring (Master og Public Administration, MPA) ved Høgskolen i Innlandet.  

Vær generelt oppmerksom på at de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke
krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Opptakskrav og rangering

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

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i studiet veksler mellom blant annet forelesninger,
oppgaveløsning og praktiske øvelser, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner
og selvstudium. Arbeids- og undervisningsformer tilpasses de ulike
økonomisk-administrative fagområdenes/emnenes egenart. Det legges til rette for og
forventes at studentene tar aktivt del i individuelle og gruppebaserte læringsaktiviteter,
organisert både på campus og gjennom høgskolens digiale læringssystem. Samtidig
forventes det at studenene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff, samt
selv organiserer seg i grupper og kollokvier for oppgaveløsning, innleveringer og
presentasjoner. Det er obligatoriske arbeidskrav i alle emner. I tilknytning til
arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding (individuell,
gruppevis eller i plenum). Studentene oppfordres også til å benytte seg av tilbud om
gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk i løpet av studietiden.  

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel
opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike
krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved
semesterstart. 

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og
legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og
undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.  

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. 

Praksis

Studentene har mulighet til velge praksisemne på 7,5 studiepoeng. Studenten er selv
ansvarlig for å finne praksisplass. Det inngås avtale mellom praksissted og høgskolen. Se
ellers emnebeskrivelse for nærmere beskrivelse av praksisemnet.
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Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige
emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det
enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av
emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere læringsutbytter som ikke lar seg teste
til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varierer og tilpasses læringsutbytter,
undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for
eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), øvelser på
skolen, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver,
medstudentrespons med mer.  I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk
tilstedeværelse og deltakelse.  Arbeidskravene for det enkelte emne er under oppdatering
og vil spesifiseres nærmere før studietart høsten 2018. 

Eksamen:

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftlig
skoleeksamen, hjemmeeksamen og semesteroppgave, samt bacheloroppgave med
muntlig forsvar. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med
hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut i fra
deres egenart og læringsutbytter, samt overordnede læringsutbytter i studiene hvor
emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe
begrenset ut fra at studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles
eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner. Hensyn til autentisitet
er også en del av vurderingen i valg av vurderingsform.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere
deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes
til bestått.

Alle skoleeksamener avlegges på studiested Rena. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det
økonomisk-administrative fagområdet. Studentene vil møte forskning
gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er
forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike
teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Studentene får opplæring i
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akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige
standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes
undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. Gjennom metodeemnene
og bacheloroppgaven får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse,
som kreves for å gjennomføre  et selvstendig arbeid under veiledning, etter
vitenskapelige prinsipper og metoder.

Internasjonalisering

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av
studiet, nærmere bestemt i 5. semester. Aktuelle lærersteder for utenlandsopphold er
de skoler Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler med eller andre
former for faglig samarbeid, som for eksempel ”Study Abroad Agreement”. Emnevalg
ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte
studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale
forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike
perspektiver gjennom emnene i studiet. Noen av de obligatoriske emnene, samt noen
av valgemnene, undervises på engelsk. Disse emnene tilbys også til
utvekslingsstudenter fra høgskolens samarbeidsinstitusjoner og studentene vil dermed
ha mulighet til å ta del i et internasjonalt læringsmiljø på studiestedet. Engelskspråklig
pensum benyttes også i flere av emnene hvor undervisningsspråket ellers er norsk, både
i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen
vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling
av vitenskapelig ansatte.

 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested
Rena.

Studiet er tilpasset Nasjonal plan for utdanningen vedtatt av NRØA 17.10.2011 (heretter
omtalt som NRØA-planen), som fastsetter følgende minimumskrav til antall studiepoeng
innen:

Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng)                  
Administrasjonsfag (25 studiepoeng)                  
Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng)                  
Metodefag (20 studiepoeng)                                                                   
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Dette utgjør til sammen 90 obligatoriske studiepoeng. Videre stiller NRØA-planen krav
om 30 studiepoeng med fordypningsemner/videreføringsemner innenfor ett eller flere
av disse områdene.  I studiet skal det i tillegg inngå 60 studiepoeng med andre emner
hvor formålet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som
gjør dem bedre i stand til å utføre økonomisk-administrative funksjoner i en
organisasjon. Disse studiepoengene kan dekkes gjennom ytterligere fordypning i de
økonomisk-administrative fagområdene (inklusive metodefag), men det kan også dekkes
gjennom relevante emner fra andre fagområder. Alle disse kravene er oppfylt
gjennom studieplanen for Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i
Innlandet. I tillegg ivaretas spesifikt krav i NRØA-planen om at Etikk skal utgjøre
minimum 5 studiepoeng, samt en anbefaling om å tilby undervisning i IKT. Siste versjon
av NRØAs plan er tilgjengelig på .www.uhr.no

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning fremgår av tabellen nedenfor. 
Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon innenfor de fire faggruppene og flere
av emnene har enten forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor
studenten eventuelt ikke tidligere har bestått emner angitt som anbefalte
forkunnskapskrav, forutsettes det at studenten selv tar ansvar for å kompensere for
dette.

Semester 1 - 4 og 6 har obligatoriske emner.  I 5. semester (samt ett emne i 6.
semester) kan studenten enten velge en forhåndefinert fordypning eller en selvvalgt
kombinasjon av emner innenfor ulike fagkategorier. Hvis man velger en fordypning som
er forhåndsdefinert av høgskolen, vil denne framgå av vitnemålet.

Kull
2018

Bachelor i økonomi og admninistrasjon (Rena) 
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
 

Sum:

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studiet er bygd opp slik det framgår av tabellen nedenfor. 
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
3MAR100
/ SMAR
100 /
HMAR100

Markedsføring 7,5 O 7,5          

http://www.uhr.no/
https://ez.inn.no/content/view/full/136521/language/nor-NO
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3MET120 /
SMET120 /
HMET120

Matematikk for økonomer 7,5 O 7,5          

3MET100
/
RMET100

Informasjonskompetanse og metode 7,5 O 7,5          

3REV100 /
SREV100 /
HREV100

Grunnleggende regnskap 7,5 O 7,5          

3ORG100
/
SORG100
/
RORG100
/ HORG
100 /
KORG100

Organisasjonsforståelse 7,5 O   7,5        

3BED100 /
SBED100 /
HBED100

Grunnleggende bedriftsøkonomi 7,5 O   7,5        

3MET130 /
SMET130
/
HMET130

Statistikk for økonomer 7,5 O   7,5        

3SAM120
/
SSAM120
/
HSAM120

Mikroøkonomi 7,5 O   7,5        

3REV220 /
SREV220 /
HREV220

Økonomistyring 7,5 O     7,5      

3LED300
/
SLED300

Strategi 7,5 O     7,5      

3MET200
/
SMET200
/
RMET200

Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O     7,5      

3BED300 Innovasjon og entreprenørskap 7,5 O     7,5      
3SAM100
/
SSAM100

Makroøkonomi 7,5 O       7,5    

3BED200
/
SBED200

Investering og finansiering 7,5 O       7,5    

3REG370
/
SREG370

Etikk og samfunnsansvar 7,5 O       7,5    

3REG160 /
SREG160

Videregående regnskap 7,5 O       7,5    

Valgemner eller utenlandsopphold 30 O         30  
3BED360 Virksomhetsstyring 7,5 O           7,5

Valgemne 7,5 sp 7,5 O           7,5
3BA300 /
3BA302 /
3BA304 /
3BA305

Bacheloroppgave 15 O           15

Valgfagstilbudet vil kunne variere noe fra år til år. Vær oppmerksom på at valgemner som ikke inngår i fordypninger som er forhåndsdefinert
av høgskolen kan være gjensidig utelukkende i timeplanen og/eller eksamensplanen. En oversikt over valgemnetilbud legges ut i forkant av
hvert semester, slik at studenten kan legge disse inn i sin utdanningsplan for påfølgende semester.

https://ez.inn.no/content/view/full/136572/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136580/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136581/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136513/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136575/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136522/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136517/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136574/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136573/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136577/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116895/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136519/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116894/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136520/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136576/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116889/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136583/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116887/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/136582/language/nor-NO


9 / 91

Sum: 30 30 30 30 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emner som inngår i fordypning Controller
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
Emner som inngår i fordypning Controller
3BED370 Økonomistyring i praksis 7,5 O         7,5  
3REV210 /
SREV210

Virksomhets- og regnskapsorganisering 7,5 O         7,5  

3ORG230
/
SORG230
/
RORG230
7 /
KORG230

Digital organisasjon og ledelse 7,5 O         7,5  

3REV320
/
SREV320

Årsregnskap 15 O         7,5 7,5

Sum: 0 0 0 0 30 7,5

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Emner som inngår i fordypning Organisasjon og ledelse
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
Emner som inngår i fordypning Organisasjon og ledelse
3LED100 Ledelse og lederrollen 7,5 O         7,5  
3ORG230
/
SORG230
/
RORG230
7 /
KORG230

Digital organisasjon og ledelse 7,5 O         7,5  

3ORG220 Organisasjonsutvikling og kommunikasjon 7,5 O         7,5  
3ORG350 Digital kommunikasjon og sosiale medier 7,5 O         7,5  
3LED120 /
SLED120 /
RLED120 /
KLED120

Human Resource Management (HRM) 7,5 O           7,5

Sum: 0 0 0 0 30 7,5

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/138447/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117052/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117033/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117057/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116929/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117033/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/117032/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/152776/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/116930/language/nor-NO
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Emneoversikt

3MAR100 / SMAR 100 / HMAR100
Markedsføring

Emnekode: 3MAR100 / SMAR 100 / HMAR100

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
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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.

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.
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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

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3MET120 / SMET120 / HMET120
Matematikk for økonomer

Emnekode: 3MET120 / SMET120 / HMET120

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

behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning
av ulikheter, likninger og systemer av likninger
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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.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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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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3MET100 / RMET100
Informasjonskompetanse og metode

Emnekode: 3MET100 / RMET100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst / Vår
Emnet undervises i høstsemesteret for Bachelor i økonomi og administrasjon. Emnet
undervises i vårsemesteret for øvrige studier.

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

forstår forskjellige perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning og
vitenskapsteoretiske problemstillinger
kan trinnene i den overordnede forskningsprosessen, herunder operasjonalisering
av problemstillinger, valg av forskningsdesign
forstår begrepene validitet og reliabilitet
forstår hvordan vitenskapelige oppgaver/artikler er oppbygd, søke og gjenfinne
faglige tekster og relevant forskning, samt å kunne bruke dette som utgangspunkt
for egen faglig skriving
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kjenner til og forstå forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og
personvern
kjenner til forskningens vitenskapsteoretiske grunnlag og problemstillinger

Ferdigheter

Studenten

kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, samt framstille og
formidle dette slik at det belyser en problemstilling på en valid og reliabel måte
kan etablere gode referanserutiner for å unngå plagiering ved å oppgi kildene på
korrekt måte, med referanselister, henvisninger og sitater
kan utvikle en etisk forsvarlig og god faglig arbeidsmåte
kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde gjennom å finne fram til
relevant litteratur og forskning innenfor feltet

Generell kompetanse

Studenten

har innsikt i praktiske og etiske problemstillinger knyttet til bruken av
forskningsmetode
kunne formidle faget skriftlig
kunne gjøre en kritisk vurdering av egen fremgangsmåte og forskningspraksis,
samt kritisk tolke andres undersøkelser

Innhold

Sentrale vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske emner og problemområder
Sammenhengen i forskningsmetode, herunder forholdet mellom problemstilling,
teori, metodevalg og analyse.
Prinsipper og rutiner for skriving av faglige tekster, herunder problemformulering,
operasjonalisering, validitet og reliabilitet
Referanseteknikk
Prinsipper for søk og gjenfinning av faglitteratur og relevant forskning
Forskningsetikk og rutiner for god forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studenten får tilgang til aktuell
programvare.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

En skriftlig gruppeoppgave.

Eksamen

2 dagers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på inntil tre personer.

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3REV100 / SREV100 / HREV100
Grunnleggende regnskap

Emnekode: 3REV100 / SREV100 / HREV100

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
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Ferdigheter
Studenten

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.
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Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for kontinuasjonseksamen våren 2020 er 4,5 timers
individuell hjemmeeksamen.

 

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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3ORG100 / SORG100 / RORG100 /
HORG 100 / KORG100
Organisasjonsforståelse

Emnekode: 3ORG100 / SORG100 / RORG100 / HORG 100 /
KORG100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst / 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
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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 

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.
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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.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3BED100 / SBED100 / HBED100
Grunnleggende bedriftsøkonomi

Emnekode: 3BED100 / SBED100 / HBED100

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.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

 

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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3MET130 / SMET130 / HMET130
Statistikk for økonomer

Emnekode: 3MET130 / SMET130 / HMET130

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HMET120 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
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Studenten

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
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Forelesninger, oppgaveløsing og selvstendig arbeid.

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.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

 

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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3SAM120 / SSAM120 / HSAM120
Mikroøkonomi

Emnekode: 3SAM120 / SSAM120 / HSAM120

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HMET120 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
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Ferdigheter

Studenten

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
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bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

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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3REV220 / SREV220 / HREV220
Økonomistyring

Emnekode: 3REV220 / SREV220 / HREV220

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi og
3/S/HREV100 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

kan forklare oppbyggingen av, forutsetninger for, og anvendelser av henholdsvis
bidrags-, selvkost- og aktivitetsbaserte kalkyler
kan beskrive ulike driftsregnskapsmodeller med tilhørende anvendelsesområder
kan skille relevante fra ikke relevante kostnader i kortsiktige driftsrelaterte
beslutninger
kan identifisere forskjeller mellom driftsregnskap og kortsiktig likviditetsoppfølging
kan gjøre rede for teknikker i budsjettering og sammenhengene mellom de
sentrale delbudsjettene som inngår i et samlet budsjettsystem
kan beskrive standard modeller for desentralisert økonomisk styring
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 Ferdigheter
Studenten

kan anvende styrings- og kontrollgrunnlag for en virksomhets drift i form av
kalkyler, standarder, budsjetter og driftsregnskap
kan tallfeste hvordan avvik mellom oppnådd og budsjettert resultat fra periodens
drift kan forklares ved dekomponering av totalavvik i henholdsvis salgspris-,
salgsvolum-, faktorpris- og faktorproduktivitetsavvik
kan trekke ut relevant informasjon fra kalkyler og driftsregnskap for å ta kortsiktige
driftsrelaterte beslutninger
kan beregne og analysere virkningene av de kortperiodiske driftsbudsjettene

 Generell kompetanse
Studenten

kan formidle beslutnings- og styringsrelevant informasjon for løpende
(kortperiodisk) økonomistyring i strukturert rapportform

Innhold

Kalkyler
Prissetting
Budsjetter
Driftsregnskap og styringsrapporter
Avviksanalyser
Beslutningsrelevante kostnader
Aktivitetsbasert kalkulasjon og styring
Desentralisering av økonomisk ansvar
«Just in time»

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium, oppgaveløsning. Regneark benyttes som verktøy i emnet.

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.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for kontinuasjonseksamen våren 2020 er 4,5 timers
individuell hjemmeeksamen.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative
studiene ved Handelshøgskolen i 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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3LED300 / SLED300 Strategi

Emnekode: 3LED300 / SLED300

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HMAR100 Markedsføring og 3/S/H/R/KORG100
Organisasjonsforståelse eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskap
Studenten

kan gjøre rede for strategibegrepet i et historisk perspektiv
kan drøfte og anvende strategibegrepet
kan beskrive den strategiske planleggingsprosessen og generiske strategier
kan forklare fundamentale teorier, modeller og analytiske verktøy brukt i strategisk
analyse
kan gjøre rede for hvordan strategier kan bidra til å nå mål om verdiskaping,
effektivitet og lønnsomhet
kan gjøre rede for strategi i dynamiske omgivelser og kjenner til nyere strategisk
praksis

 Ferdigheter
Studenten
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kan gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse for en virksomhetsenhet
med fokus på omgivelses- og markedsfaktorer og virksomhetens interne ressurser
kan drøfte sammenhengen mellom strategi og andre økonomi- og ledelsesfag
kan innhente og anvende relevant informasjon fra varierte kilder for å belyse
bedriftens konkurransesituasjon og forhold i bransjen

 Generell kompetanse
Studenten

kan vurdere etiske problemstillinger og vise til samfunnsansvar i forbindelse med
virksomhetens strategiske beslutninger
kan samarbeide med andre i en strategiprosess og kommunisere resultatene på
det til enhver tid gjeldende undervisningsspråk
kan delta i drøfting av strategisk analyse i en virksomhet, evaluere alternativer og gi
anbefalinger om strategiske valg.

Innhold

Strategibegrepet i et historisk perspektiv
Strategisk planlegging, analyse og ledelse
Ekstern analyse
Intern analyse
Generiske strategier, posisjonering og profilering
Strategisk valg og implementering
Virksomhetens samfunnsansvar
Nyere strategisk praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsinger, gruppearbeid, seminarer, diskusjoner og
presentasjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Innmelding av grupper for semesteroppgaven. 

Eksamen

Semesteroppgave i gruppe på inntil tre personer. Semesteroppgaven består av en
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strategisk analyse som gjennomføres ved hjelp av trinnene i strategiprosessen.  

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

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

(Eksamensformen er en overgangsordning for høsten 2019 i forbindelse med revisjon av
studieplanen.)

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for eksamen høsten 2020 er 6 timers individuell
hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3MET200 / SMET200 / RMET200
Samfunnsvitenskapelig metode

Emnekode: 3MET200 / SMET200 / RMET200

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 de ulike fasene i et typisk forskningsprosjekt
kan forklare forholdet mellom teori, empiri og data
kan redegjøre for heholdsvis kvalitative og kvantitative forskningsdesig og hvordan
de kan kombineres
kan redegjøre for grunnleggende kvalitative og kvantitative
datainnsamlingsmetoder
kan gjøre rede for grunnleggende kvalitative og kvantitative analysemetoder og
beskrive hvordan programvare kan benyttes i analyser
kan reflektere over begrepene samfunnsvitenskap og samfunnsvitenskapelige
forskningsmetoder
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Ferdigheter
Studenten

kan formulere en problemstilling, samt avgrense og definere nøkkelbegreper
kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innenfor den kvantitative
forskningstradisjonen
kan gjennomføre grunnleggende kvantitativ datainnsamling
kan anvende utvalgte statistiske metoder i en kvantitativ analyse
kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative
forskningstradisjonen
kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ datainnsamling
kan gjennomføre grunnleggende kvalitativ dataanalyse

Generell kompetanse
Studenten

kan vurdere om et forskningsprosjekt er meldepliktig til personvernombudet for
forskning
kan vurdere metodevalg, metodebruk og sammenhengen mellom metode og
konklusjoner i ulike faglige framstillinger, vitenskapelige og populærvitenskapelige
har metodefaglig grunnlag for å kunne gjennomføres et akademisk prosjekt på
bachelornivå, f.eks. en bacheloroppgave

Innhold

Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker, herunder observasjon, intervju,
gruppesamtaler og spørreskjemaer.
Praktisk bruk av spørreprogram og statistikkprogram
Bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data og
slutningsstatistikk
Statistisk analyse og signifikanstesting
Intervjuteknikker og tekstanalyse
Perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjon av statistikkprogram og statistiske analyser, øvelser i bruk
av programvare og oppgaveløsing. For tiden brukes statistikkprogrammet SPSS.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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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 eksamen. 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 Høgskolen i 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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3BED300 Innovasjon og
entreprenørskap

Emnekode: 3BED300

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 bred teoretisk kunnskap og forståelse for arbeid med innovasjon og
entreprenørskap som viktig del av dagens arbeids- og næringsliv, i ulike typer
virksomheter og bransjer
har kunnskap om betydningen av selvutvikling og humankapital i
nyskapingsprosesser
har kunnskap om viktige prosesser og arbeidsmetoder i nyskapingsarbeid,
herunder produktutvikling, prosessforbedring og utvikling av markedsrelasjoner i
både eksisterende og ny virksomhet
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Ferdigheter
Studenten 

kan anvende faglig kunnskap i idéutvikling, kreativitet og nyskapingsarbeid
kan knytte kunnskapen opp mot utviklingsarbeid og aktuelle case
kan reflektere over egen faglig utøvelse i innovasjonsprosesser og entreprenørskap

 Generell kompetanse
Studenten 

har kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for en generell utviklings- og
endringskompetanse
kan reflektere over egen rolle i en gruppeprosess
viser bevisste holdninger knyttet til å kunne håndtere endringsprosesser mer
generelt

Innhold

Innovasjon, innovasjonsprosesser og innovasjonssystemer
Entreprenørskap og holdninger
Kreativitet og metoder for idéutvikling og problemløsing
Humankapitalens betydning – herunder egenutvikling, teamprosesser og
selvledelse
Deltagelse i utviklingsarbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Én skriftlig gruppeoppgave med muntlig fremføring i gruppe på tre-fem personer
(obligatorisk frammøte for alle i gruppa), hvor gruppemedlemmene kommer fra minst to
ulike studieprogram. 

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

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

Ansvarlig fakultet
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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3SAM100 / SSAM100 Makroøkonomi

Emnekode: 3SAM100 / SSAM100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår
Undervises i vårsemesteret første gang 2020.

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HMET120 Matematikk for økonomer og 3/S/HSAM120
Mikroøkonomi eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

kan forklare hva som inngår i Nasjonalbudsjettet
kan forklare sentrale makroøkonomiske størrelser, samt vise og forklare
sammenhenger mellom disse
kan gjøre rede for overordnede makroøkonomiske målsettinger
kan gjøre rede for hvordan inflasjon virker i økonomien
kan gjøre rede for  forhold som påvirker konjunktursituasjoner i økonomien, samt
stabiliseringspolitiske virkemidler
kan beskrive arbeidsledighet og hvorfor dette er en viktig indiaktor på
konjunktursituasjonen i økonomien
kan gjøre rede for hvordan sentrale grunnleggende internasjonale forhold påvirker
den nasjonale økonomien
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kan beskrive økonomisk vekst og forklare sentrale drivkrefter som gir grunnlag for
økonomisk vekst

Ferdigheter
Studenten

kan bruke enkle makroøkonomiske modeller og teori til å forklare et lands
økonomiske situasjon og utviklingstendenser
kan vurdere konjunktursituasjonen i økonomien, samt analysere virkningen av
økonomiske sjokk og stabiliseringspolitikk ved hjelp av grafiske og matematiske
modeller

Generell kompetanse
Studenten

kan innhente informasjon om makroøkonomiske indikatorer og holde seg
oppdatert på videre trender og utviklingstendenser i økonomien
kan formidle økonomiske resonnementer til andre ved hjelp av grafiske og
matematiske makroøkonomiske modeller, samt intuitive resonnementer

Innhold

  Nasjonalregnskap/-budsjett
  Grafiske og matematiske makroøkonomiske modeller
  Konjunkturer
  Arbeidsledighet
  Inflasjon
  Økonomisk vekst
  Økonomiske sjokk
  Makroøkonomisk politikk

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.
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Eksamen

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative
studiene ved Handelshøgskolen i 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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3BED200 / SBED200 Investering og
finansiering

Emnekode: 3BED200 / SBED200

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/HBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi, 3/S/HREV100
Grunnleggende regnskap, 3/S/HMET120 Matematikk for økonomer og 3/S/HMET130
Statistikk for økonomer eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

kan identifisere situasjoner/beslutninger der investeringsanalytiske metoder er
relevant å bruke
kan forklare tidsverdien av penger og forklare og anvende begrepene nominell
rente, reell rente og risikojustert rente
kan gjøre rede for de sentrale metodene for analyse og lønnsomhetsvurdering av
investeringer
kan gjøre rede for de sentrale metodene for analyse av risiko; følsomhetsanalyse,
scenarioanalyse og beslutningstre
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kan gjøre rede for  kapitalverdimodellen
kan forklare hvordan gjeldsgraden påvirker risikoen i bedriften

Ferdigheter

Studenten

kan budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm ved både investerings- og
finansieringsbeslutninger
kan gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringer etter nåverdi-, internrente-
og annuitetsmetode og tilbakebetalingsmetoden
kan analysere ulike finansieringsmuligheter etter nåverdi og effektiv rente
kan utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og
finansieringsbeslutninger der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er
sentrale elementer
kan anvende kapitalverdimodellen for å etablere risikojustert avkastningskrav når
markedsrisikoen er relevant
kan vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger, med vekt
på tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av relevant
kontantstrøm

Generell kompetanse

Studenten 

kan formidle verdien av fleksibilitet knyttet til foretakets investeringsbeslutninger til
beslutningstakere

Innhold

Modeller for budsjettering av relevant kontantstrøm
Renteregning og diskontering
Modeller for lønnsomhetsvurdering av investerings- og finansieringsprosjekter
Risikovurdering; Følsomhetsanalyser og stjernediagram
Kapitalkostnad, kapitalverdimodell og risikojustert rente
Ulike typer finansiering
Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko for eierne

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning individuelt og i gruppe. Bruk av regneark i
oppgaveløsning og arbeidskrav.
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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. 

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

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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3REG370 / SREG370 Etikk og
samfunnsansvar

Emnekode: 3REG370 / SREG370

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 
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identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til
konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i
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
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  Bærekraft - den triple bunnlinjen, bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (inkl
trender for bærekraft)
  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
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3REG160 / SREG160 Videregående
regnskap

Emnekode: 3REG160 / SREG160

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalt krav: 3/S/HREG100 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
 Kunnskap

Studenten 

kan beskrive hovedtrekk i til enhver tid gjeldende norske regnskapsregulering i lys
av brukergruppenes informasjonsbehov og nasjonal og internasjonal utvikling av
standardsetting og lovgrunnlag
kan gjøre rede for innholdet i historisk kost- og virkelig verdi-modellene for
regnskaps-føring med tilhørende konsekvenser for behandling (verdivurdering,
periodisering) og tolking av modellavhengige poster i regnskapet
kan gjøre rede for de mest sentrale forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler
forklare behovet for konsernregnskap og prinsippene for eliminering av
konserninterne poster ved utarbeiding av konsernregnskap

 Ferdigheter
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Studenten 

kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med
regnskapslovens bestemmelser, spesielt for små foretak, inklusiv skatteposter,
resultatdisponering og kontantstrøm for AS
kan tolke finansregnskapsinformasjon i lys av Regnskapslovens modellvalg
kan analysere lønnsomhet, risiko, likviditet og finansiering med utgangspunkt i
finansregnskapet
kan foreta konsolidering av enkle selskapsregnskap til samlet konsernregnskap

Generell kompetanse
Studenten 

  kan reflektere kritisk over kvalitet og relevans av informasjonsinnholdet i et
finansregnskap i lys av kunnskap om regnskapsregulering, modellvalg og
konsernforhold
  kan orientere seg i den løpende utviklingen knyttet til norsk og internasjonal
regnskapsregulering

Innhold

Resultat- og balanseorientering
Det konseptuelle rammeverket til IFRS
Regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
Internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.
Sammenhengen  mellom regnskap og skatt
Årsberetning og noteopplysninger
Kontantstrømoppstilling     
Regnskapsregelverket for små foretak
Regnskapsregelverket for ideelle organisasjoner
Regnskapsanalyse

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.
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Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2021 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2021 er 4,5 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Særtrykk av Regnskapsloven, Skatteloven, 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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Valgemner eller utenlandsopphold

Emnekode:

Studiepoeng: 30

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Læringsutbytte

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Innhold

Valgemner eller utenlandsopphold.

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuell emnebeskrivelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser.

Eksamen
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I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Ansvarlig fakultet
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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3BED360 Virksomhetsstyring

Emnekode: 3BED360

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskapskrav: 3/S/H/KORG100 Organisasjonsforståelse og 3/S/HREV220
Driftsregnskap og budsjettering eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

kan beskrive hovedtrekk ved resultatorientert, handlingsorientert og kulturorientert
styring og kontroll i virksomheter
kan forklare under hvilke vilkår henholdsvis resultatorientert, handlingsorientert og
kulturorientert styring og kontroll anses å være særlig godt egnet i styring og
kontroll av virksomheter
kan gjøre rede for sentrale avveininger ved utforming av økonomiske
resultatstyringsmekanismer som desentralisering av økonomisk ansvar, budsjetter,
samt insentiver og prestasjonsmåling
kan vise hvordan trekk ved og endringer i en virksomhets omgivelser kan ha
betydning for utforming av dens styrings- og kontrollsystemer
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Ferdigheter

Studenten

kan drøfte egenskaper ved virkemidler i styring og kontroll av virksomheter på en
systematisk måte
kan eksemplifisere tilsiktete og utilsiktete virkninger av ulik utforming av
virkemidler i styring og kontroll av en virksomhet
kan formulere forslag til utforming av styrings- og kontrollsystemer i virksomheter
basert på enkle case-beskrivelser

 

Generell kompetanse

Studenten

kan vurdere styrings- og kontrollsystemer i virksomheter ut fra en tverrfaglig
forståelse av samspillet mellom økonomiske og atferdsmessige faktorer
kan tolke egen rolle i en virksomhet i forhold til det handlingsrommet og de
begrensningene som følger av virksomhetens styrings- og kontrollsystem

Innhold

Ulike mekanismer for styring og kontroll i virksomheter: Resultatstyring,
handlingsstyring, styring av personell og kultur
Utforming av styrings- og kontrollsystemer: Stram eller løs styring,
kontrollkostnader
Resultatstyring med vekt på økonomisk ansvar, formelle planleggingssystemer og
motivasjonskontrakter
Prestasjonsmåling
Styrings- og kontrollsystemer som en «pakke» av virkemidler
Virksomhetsstyring, etikk og samfunnsansvar
Virksomhetsstyring, strategi og omgivelser

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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2-3 skriftlige innleveringsoppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2021 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2021 er 6 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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Valgemne 7,5 sp

Emnekode:

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst / Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Læringsutbytte

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Innhold

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Eksamen

I henhold til aktuell emnebeskrivelse.

Ansvarlig fakultet
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Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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3BA300 / 3BA302 / 3BA304 / 3BA305
Bacheloroppgave

Emnekode: 3BA300 / 3BA302 / 3BA304 / 3BA305

Studiepoeng: 15

Semester
Høst / Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Bestått 135 studiepoeng fra bachelorstudiet, herunder metodeemnene: 3/RMET100
Informasjonskompetanse og metode og 3/S/RMET200 Samfunnsvitenskapelig metode.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er et større skriftlig arbeid, som skal gjenspeile faglig forståelse og
selvstendighet. Bacheloroppgaven skal være en veiledet faglig fordypning innenfor et
selvvalgt tema knyttet til studiets sentrale fagområde(r).

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har dybdekunnskaper innen selvvalgt del av studiets sentrale fagområde(r)
har forståelse for analytisk og metodisk arbeid, samt evne til refleksjon og
systematisk / vitenskapelig vurdering

Ferdigheter
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Studenten

kan utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innenfor
studiets fagområde
kan identifisere og vurdere teori, litteratur og metoder som er relevant for
problemstillingen, samt treffe begrunnede valg
kan gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete
løsningsalternativer på problemet
kan planlegge og gjennomføre empirisk datainnsamling, samt kunne analysere
funnene etter vitenskapelige metoder
kan dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk /
vitenskapelig måte
kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten

har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer som er
relevant for problemstillingen
har bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for
enkeltmennesker, virksomheten og samfunnet
har kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere
problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og
empirisk materiale, samt å gjennomføre en oppgave på en metodisk
tilfredsstillende måte

Innhold

Studentene skal formulere egne problemstillinger med utgangspunkt i emner fra
bachelorstudiet, som følges opp teoretisk og metodisk gjennom veiledning.
Oppgavearbeidet gjennomføres med utgangspunkt i krav til samfunnsvitenskapelig
metode og retningslinjer for akademisk skriving.

 Ut over å tilfredsstille akademiske krav, kan bacheloroppgaven gjerne også være
praktisk rettet og/eller ta utgangspunkt i praksisfeltets utfordringer.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil i nest siste semester bli gitt nærmere orientering om arbeidet. Arbeidet
med å jobbe fram en problemstilling, valg av metode og litteratursøk starter i
høstsemesteret (se obligatoriske arbeidskrav).
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Bacheloroppgaven skrives av to studenter. Bare unntaksvis skriver en student
bacheloroppgaven alene. Studentene får individuell og/eller gruppebasert veiledning
oppad begrenset til et fastsatt antall timer per oppgave. Formen på veiledningen avtales
mellom den enkelte veileder og student, men det stilles krav til at veiledningen foregår
på bakgrunn av skriftlig materiale som studentene har sendt veileder på forhånd.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

oppmøte på to oppgaveseminarer i oktober/november (opplyses nærmere i
høstsemesteret)
innlevering av prosjektbeskrivelse innen 1. desember
oppmøte på minimum en veiledningstime (veileder tildeles fra januar)
innlevering av oppmeldingsskjema innen 1. mars

Eksamen

Bacheloroppgave, samt muntlig eksamen. Muntlig eksamen kan bidra til justering av
karakteren med en karakter opp eller ned individuelt. 

Til den muntlige høringen skal studentene presentere et forberedt innlegg basert på
bacheloroppgaven, samt svare på spørsmål fra sensorene. Formen på det forberedte
innlegget informeres før eksamen avvikles.

Ved bacheloroppgaven i gruppe står alle deltakerne i gruppa ansvarlig for alt innhold i
det skriftlige produktet. 

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

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3BED370 Økonomistyring i praksis

Emnekode: 3BED370

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
3BED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi og 3REV220 Driftsregnskap og budsjettering
må være fullført og bestått.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

kan gjøre rede for moderne teknikker og verktøy innen praktisk økonomistyring 
kan beskrive oppbyggingen av beslutningsrelevante kostnadskalkyler i forhold til
den aktuelle konteksten
kan beskrive sammenhengen mellom allokering av kostnader og
lønnsomhetsanalyser i flere dimensjoner
gjøre rede for sammenhengen mellom strategi, kostnadsstyring og lønnsomhet,
samt demonstrer forståelse for sammenhengen i praktiske case

Ferdigheter

Studenten

kan anvende moderne teknikker og verktøy innen økonomistyring
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kan utvikle lønnsomhetsanalyser i forskjellige dimensjoner
kan utvikle beslutningsrelevante kostnadskalkyler og lønnsomhetsanalyser i forhold
til den aktuelle konteksten

Generell kompetanse

Studenten

kan vurdere bruk av aktuelle teknikker og verktøy innen økonomistyring ut fra en
tverrfaglig forståelse av virksomhetens strategi og konkurransesituasjon

Innhold

Innhold

Strategiske kostnadsdrivere
ABC/M, kapasitets- og verdikjedeanalyse
Alternative modeller for kostnadsallokering
Lønnsomhetsanalyser i flere dimensjoner 
Strategiske lønnsomhetsanalyser
Balansert målstyring
Internprising

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing i plenum. Skriftlige inneveringsoppgaver i gruppe. (se
"Obligatoriske krav som må være godkjent for at eksamen kan avlegges" og "Eksamen").
Forelesninger og innleveringsoppgaver vil være casebasert. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Fire skriftlige innleveringsoppgaver i grupper på inntil tre personer. Disse er foreløpige
arbeider som det gis tilbakemelding på. Alle fire oppgaver inngår i ekesamensmappa (se
Eksamen). 

Eksamen

Mappevurdering i gruppe på inntil tre personer som teller 60% av samlet karakter i
emnet. Mappa inneholder fire skriftlige innleveringsoppgaver.
4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen som teller 40 % av samlet karakter i
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emnet.

Ved gruppeeksamen er alle deltakerne i gruppa ansvarlige for alt innholdet i
besvarelsen. 

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Mappevurdering: Alle hjelpemidler tillatt. 

Skoleeksamen: 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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3REV210 / SREV210 Virksomhets- og
regnskapsorganisering

Emnekode: 3REV210 / SREV210

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalt: 3/SREV100 Grunnleggende regnskap eller tilsvarende

Læringsutbytte

Emnet fokuserer på utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner
og virksomhetshendelser, herunder organisering av virksomheten, forretningsprosesser
og intern kontroll, samt regnskapsførers rolle og god regnskapsføringsskikk.

Ved bestått emner har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har kjennskap til hovedprinsippene for god foretaksstyring, herunder styrets,
daglig leder og revisors ansvar
har kjennskap til de mest sentrale virksomhetsrutiner 
har kjennskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
har kunnskap om de grunnleggende bokføringsprinsipper i bokføringsloven og
god bokføringsskikk, herunder øvrige bestemmelser i bokføringsloven
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har god kjennskap til regelverket for regnskapsførere og god regnskapsførerskikk,
herunder regnskapsførers rolle og de regler som regulerer plikter og rettigheter for
autoriserte regnskapsførere, herunder erstatningsrettslige plikter

Ferdigheter

Studenten

kan identifisere, vurdere og forstå risiko
kan anvende metoder for analyse og styring av risiko
kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll
kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god
regnskapsførerskikk, herunder risikoregelverket og hvitvaskingsregelverket

Generell kompetanse

Studenten

 kjenner til generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige
relasjoner i tilknytning til intern kontroll

Innhold

Bokføringsloven med forskrift og god bokføringsskikk
Formelle krav til regnskapsorganisering
Generelt om regnskapssystemer
Oppbygging av IT-baserte regnskapssystemer
Regnskapets kvalitetskrav
Regnskapsrutiner
Internkontroll
Risikovurderinger og kontrolltiltak
Bruk av ekstern regnskapsfører
Årsavslutninger
Regnskapsførerloven med forskrift og god regnskapsførerskikk
Økonomisk kriminalitet
God regnskapsførerskikk
Hvitvaskingsloven

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsninger.
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for kontinuasjonseksamen våren 2020 er 4,5 timers
individuell hjemmeeksamen.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Norges lover og andre lovsamlinger.
Særtrykk av lover og forskrifter.
Revisors håndbok.
Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk /
administrative studiene ved Handelshøgskolen i 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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3ORG230 / SORG230 / RORG230 7 /
KORG230 Digital organisasjon og
ledelse

Emnekode: 3ORG230 / SORG230 / RORG230 7 / KORG230

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
3/SORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende

Læringsutbytte

Emnet har som formål å tematisere informasjon – og kommunikasjonsteknologi (IKT) og
digitaliseringsprosesser innenfor konteksten organisasjon og ledelse. Målet er at
studentene skal opparbeide seg kunnskap som kan anvendes i praktisk strategisk arbeid,
som f.eks. ledelse av endringsprosesser og praktisk problemløsning innenfor ulike
bransjer og virksomheter, der IKT og digitalisering står sentralt.

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

har kunnskap om sentrale teorier om forholdet mellom teknologi og samfunn
har kunnskap om IKT og digitaliseringsprosessers historie, tradisjoner og egenart
innenfor ulike typer virksomheter (offentlig og   privat), samt innenfor ulike bransjer
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og organisasjonsformer (økonomi/regnskap, service- og tjenesteyting, produksjon
og varehandel).
har kunnskap om IKTs muligheter og begrensninger i moderne organisasjoner,
innenfor ulike bransjer, samt i forbindelse med utøvingen av ulike former for
lederskap
har kjennskap til demokratiutfordringer, etiske problemer
og åpenhetsproblematikk i forbindelse med IKT-anvendelse og digitalisering
i organisasjoner
har forståelse for hvordan IKT og digitalisering kan anvendes i praktisk strategisk
arbeid, som f.eks. ledelse av endringsprosesser og i praktisk problemløsning
innenfor ulike bransjer og virksomheter

Ferdigheter

Studenten

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede
valg om hvordan IKT kan anvendes i ulike organisasjoner, samt innenfor ulike
bransjer
kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at
det belyser en problemstilling knyttet til ulike anvendelser av IKT
har praktisk kunnskap om hvordan IKT bidrar til å forme organisasjonsprosesser
innenfor ulike bransjer, som f.eks. ledelse, beslutninger, læring, rekruttering,
kommunikasjon og omdømmebygging

Generell kompetanse
Studenten

har forståelse for den samfunnsmessige betydningen av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT) og har utviklet evnen til kritisk vurdering av
teknologianvendelser.
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til digitalisering i
ulike virksomheter og ulike bransjer, samt i utøvelse av lederskap
kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både
skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle
synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis for IKT-anvendelse og digitale
prosesser
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og
digitale tjenester
kan se verdien av digitale sarmarbeidsformer/communities of practice
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Innhold

Teoretiske perspektiver på forholdet IKT og samfunn
Historisk perspektiv på IKT-anvendelse og digitaliseringsprosesser i organisasjoner
Styring av IT ("IT governance") – hovedretninger, modeller og rammeverk
IKT-strategi og organisering av IKT-arbeid i organisasjoner
Digital ledelse
Arkitekturstrategier for IKT i organisasjoner
Håndtering av komplekse systemer og infrastrukturer
Digital Era Governance
Digital tjenesteyting og digitale tjenester
Digitale arbeidsprosesser, som regnskap, endringsprosesser og ledelsesutøvelse
eDemokrati og eForvaltning, samt etiske perspektiver på IKT
Grunnleggende sider ved systemutvikling, prinsipper og metoder
Digitale samarbeidsformer og bruk av digitale verktøy når man arbeider distribuert,
f.eks. VCoP’s

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og gruppearbeid. Det vil bli benyttet casearbeid
tilpasset ulike fagområder og bransjetemaer, f.eks. ledelse, organisasjonsutvikling,
regnskapsprosesser og endringsprosesser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Innlevering av tre skriftlige arbeidskrav i grupper på inntil tre personer. 

Eksamen

Semesteroppgave i grupper på inntil tre personer. Ved gruppeeksamen står alle
deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3REV320 / SREV320 Årsregnskap

Emnekode: 3REV320 / SREV320

Studiepoeng: 15

Semester
Høst / Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/H/REG120 Grunnleggende regnskap og 3/SREV160
Videregående regnskap (Videregående finansregnskap) eller tilsvarende.

Læringsutbytte

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

Ved fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de grunnleggende
regnskapsprinsippene og god regnskapsskikk
har kunnskap om sentrale standarder om årsregnskapet
har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot
regnskapsmanipulasjon
kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
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har kjennskap til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv
bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø
har kunnskap om brukernes informasjonsbehov og behovet for
regnskapsregulering, resultat- og balanseorientering, det konseptuelle
rammeverket til IFRS, internasjonal regnskapsregulering, reguleringsorganene m.v.

Ferdigheter

Studenten

kan innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og
spesifikasjonen i årsregnskapet
kan anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets
påvirkning på resultat og balanse
kan utarbeide en virksomhetssammenslutning med skatt og minoriteter
kan utarbeide konsernregnskap
kan utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

Generell kompetanse

Studenten

kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og
ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle
god praksis
kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser
kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Innhold

Grunnleggende regnskapsprinsipper
God regnskapsskikk/norske regnskapsstandarder
Generelle krav til årsregnskapet
Behandling av alle hovedpostene i balansen og resultatregnskapet
Noter til regnskapet
Årsberetning
Konsernregnskap
Skatt i konsern
Egenkapitalmetoden/kostmetoden
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Fusjon/fisjon
IFRS, herunder det konseptuelle rammeverket, resultat- og balanseorientering,
internasjonal regnskapsutvikling, reguleringsorganer m.v.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

To skriftlige innleveringsoppgaver. Oppgaven som gis i høstsemesteret kan løses
individuelt eller i gruppe på inntil tre personer, mens oppgaven som gis i vårsemesteret
skal løses individuelt.

Eksamen

6 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.  

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2020 er 6,5 timers individuell hjemmeeksamen.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2021 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for våren 2021 er 6,5 timers individuell hjemmeeksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Revisors håndbok
IFRS på norsk
IAS 16,18 og 40 (kopier)
Norges Lover/særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer
Skattelovsamling (J. Jærøy eller O. Gjems-Onstad)
Rente- og annuitetstabeller
Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk /
administrative studiene ved Handelshøgskolen i Innlandet – Fakultet for økonomi
og samfunnsvitenskap.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til
studentene ved oppstart av hvert studieår.
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Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3LED100 Ledelse og lederrollen

Emnekode: 3LED100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Emnet 3ORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende må være fullført og bestått.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskaper i betydning av ledelse, samt innsikt i sentrale ledelsesteorier
og ledelsesfaglige problemstillinger. 
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

har bred kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger innenfor ledelse
har god kjennskap til betydningen av ledelse i et historisk perspektiv
har kunnskap om etiske utfordringer knyttet til ledelse

Ferdigheter
Studenten

kan gjenkjenne, analysere og løse praktiske og teoretiske ledelsesfaglige
problemstillinger
har forutsetninger for å anvende kunnskap om ledelse i praktisk faglig utøvelse
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Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:

har en kritisk og reflekterende holdning til ledelse
ha bred kunnskap om sentrale problemer og løsninger innenfor ledelse som fag 

Innhold

Hva er ledelse, ledelse i et historisk perspektiv
Ulike lederroller og ledelsesatferd
Ulike former for ledelse
Skillet mellom administrasjon og ledelse
Effektiv ledelse
Kjønn og ledelse
Situasjonstilpasning som ledelsesstrategi
Ulike etiske perspektiver
Moral og etikk i ledelse
Endringsledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave, individuelt eller i gruppe på inntil tre personer.  

Eksamen

48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

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

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap



83 / 91

3ORG220 Organisasjonsutvikling og
kommunikasjon

Emnekode: 3ORG220

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Emnet 3ORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende må være fullført og bestått.

Læringsutbytte

Emnet skal gi kompetanse om organisasjonsutvikling og kommunikasjon som øker
sjansene for å lykkes med omstilling i organisasjoner.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har grunnleggende forståelse for organisasjonsutvikling
har kunnskap om ulike måter å planlegge og gjennomføre
kommunikasjonsarbeidet  ved omstillingsprosesser
har kjennskap til fallgruver når omstilling skal kommuniseres
har inngående kunnskap om betydning av god organisasjonskommunikasjon

Ferdigheter
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Studenten

kan delta i planlegging og gjennomføring av organisasjonsutviking
kan analysere forutsetninger for god kommunikasjon
kan vurdere hensiktsmessige informasjonstiltak

Generell kompetanse

Studenten

har en reflekterende holdning til informasjon og kommunikasjon i organisasjoner

Innhold

Organisasjonsutvikling
Informasjon og kommunikasjon
Tilnærminger til kommunikasjonsbegrepet
Intern kommunikasjon og kommunikativ ledelse
Ledelse og organisasjonsendringer
Ledelse og ledelsesidealer i det offentlige

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

En skriftlig innleveringsoppgave i gruppe på inntil tre personer.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2020 gjort endringer i eksamensform på
emnet. Den nye eksamensformen for eksamen høsten 2020 er 6 timers individuell
hjemmeeksamen.
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Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3ORG350 Digital kommunikasjon og
sosiale medier

Emnekode: 3ORG350

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
3ORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

har kunnskap om offentlige og private organisasjoners bruk av sosiale medier
overfor ulike kundegrupper og brukere av digitale tjenester
kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet digital kommunikasjon,
herunder sosiale medier
har kunnskap om digitalisering og sosiale mediers historie, tradisjoner, egenart og
plass i samfunnet
har forståelse for og innsikt i juridiske og etiske problemstillinger knyttet til temaet
digital kommunikasjon og sosiale medier

Ferdigheter
Studenten
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kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
kan treffe begrunnede valg om hvordan digital kommunikasjon bør foregå i og
mellom organisasjoner og i og mellom ulike brukergrupper
kan drøfte juridiske og etiske utfordringer og muligheter ulike organisasjoner og
virksomheter møter i dagens digitale mediehverdag
kan på et faglig grunnlag vurdere ulike konsekvenser av organisasjoners og
virksomheters anvendelse av sosiale medier

Generell kompetanse
Studenten

har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til digital
kommunikasjon og bruk av sosiale medier i og mellom organisasjoner, og mellom
organisasjoner og brukere
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser når det gjelder IKT, digitalisering og
digitale tjenester
kan vurdere etiske og juridiske sider ved digital kommunikasjon og bruk av sosiale
medier

Innhold

Innføring i organisasjonskommunikasjon i et digitalt perspektiv
Bruk av sosiale medier i intern og ekstern kommunikasjon
Datastøttede samarbeidsformer og samhandlingsteknologi
Digital tjenesteinnovasjon og -produksjon
Vedlikehold og oppdatering av digital informasjon
Strategier for presentasjon av innhold via sosiale medier
Anvendelse og utvikling av sosiale medier i kontakt med brukere/kunder
Etiske perspektiver på anvendelse og formidling i sosiale medier
Juridiske aspekter når det gjelder informasjonsvirksomhet og sosiale medier.
Herunder personvernhensyn, offentlighetsloven og datatilsynets rolle
Informasjonsformidling via ulike sosiale medier

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid. Det vil bli benyttet casearbeid tilpasset
ulike fagområder og bransjetemaer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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avlegges

Innlevering av 3 arbeidskrav i grupper på inntil 3 studenter, som skal følge progresjonen
underveis i emnet.

Eksamen

Semesteroppgave i grupper på inntil 3 personer. Ved gruppeeksamen står alle
deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter. 

 

Ansvarlig fakultet
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag
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3LED120 / SLED120 / RLED120 /
KLED120 Human Resource
Management (HRM)

Emnekode: 3LED120 / SLED120 / RLED120 / KLED120

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Emnet 3ORG100/RORG100/SORG100/KORG100 Organisasjonsforståelse eller
tilsvarende må være fullført og bestått.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om teorier innen personal- og kompetanseledelse
har kunnskap om best practice og beste tilpasning HRM (Human Resource
Management)
har kunnskap om hvordan personal- og kompetanseledelse kan utvikles til å bli en
strategisk ressurs i virksomheter

Ferdigheter
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Studenten

kan definere, analysere og planlegge målrettet utvikling av personalressurser
innenfor ulike typer virksomheter
kan planlegge, rekruttere, utvikle, anvende og belønne menneskelige ressurser
innenfor ulike typer virksomheter
kan hovedtrekkene i HRM-praksiser for økte ferdigheter, motivasjon og
bemyndigelse

Generell kompetanse

Studenten

har kompetanse i mellommenneskelige rammefaktorer for personalledelse og
yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Strategisk ledelse av menneskelige ressurser
Personalplanlegging, rekruttering og avvikling av personale
Kompetanseutvikling og læring
Belønning
Arbeidsmiljø
Jobbtilfredshet, motivasjon og ytelse
Ledelsesbasert coaching og selvledelse
Etikk, verdibasert ledelse og personalpolitikk

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

 En skriftlig innleveringsoppgave som løses individuelt, eller i gruppe på inntil 3
personer. 

Eksamen
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48 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

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

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap


