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Studieplan 2022/2023

Bachelor i økonomi og administrasjon,
Lillehammer

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 Lillehammer, 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. 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.  

Læringsutbytte

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

Kandidaten

har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser,
verktøy og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, herunder:

hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter
finansieres, hvordan investeringer vurderes
hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides
og analyseres
hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de
organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og
posisjoneres.
hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer
sine valg og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og
internasjonale rammebetingelser
hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske
rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft,
globalisering, innovasjon og teknologiutvikling 
hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at
de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekrafts mål

har grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig
metode, samt forstå hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med
innhenting, organisering og analyse av data.
kjenner til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart, plass i samfunnet, samt
forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og
utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede
valg, herunder:

innhente, sortere og vurdere relevant informasjon
analysere økonomisk-administrative problemstillinger ved hjelpe av egnet
teori og empiriske metoder
gjøre en kritisk vurdering av usikkerhet ved egne analyser

evner å kommunisere innhold i analyser, metodevalg, resultater og forutsetninger
både muntlig og skriftlig
kan anvende arbeidslivsrelevante digitale verktøy, teknikker og uttrykksformer
kan vurdere ulike typer risiko og konsekvenser av beslutninger
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kan anvende ulike faglige perspektiver og teoretiske tilnærminger for å forstå
hvordan virksomheter fungerer
kan integrere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters
forretningsmodeller og praksis

Generell kompetanse

Kandidaten

er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
forstår hvordan problemstillinger, prosesser og beslutninger påvirker og påvirkes
av ressurser, kontekst og verdisett
har grunnlag for å bidra til langsiktig verdiskaping for virksomhet og samfunn
har grunnlag for å operere i et internasjonalt arbeidsmarked
kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder
har grunnleggende forståelse av IT-systemer og -prosesser, og hvordan disse kan
bidra til forretningsutvikling og verdiskaping
skal kunne bidra til å fremme virksomheters innovasjons- og omstillingsevne i et
omskiftelig arbeidsmarked

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
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regnskap, 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.
    

Bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiser også for opptak til Master i innovasjon
og Master i offentlig ledelse og styring (Master of 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  eller opptak på grunnlag av godkjentgenerell studiekompetanse
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 studentene 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. 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/
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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. 

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.  

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 Lillehammer. 

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
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forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike
teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Studentene får opplæring i
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
Lillehammer.

Studieplanen er oppdatert i henhold til "Minimumskrav for Bachelor i økonomi og
administrasjon (BØA)", vedtatt av UHR - økonomi og administrasjon i november 2018.  

Studieplan omfatter 120 obligatoriske studiepoeng som oppfyller minimumskravene til
Bachelor i økonomi og administrasjon: 

Minimumskrav
innenfor ulike

Oppfylles i HINNs studieplan gjennom følgende obligatoriske
emner 
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fagkategorier
Bedriftsøkonomi:
30-45 studiepoeng

Grunnleggende regnskap, Videreågende regnskap,
Grunnleggende bedriftsøkonomi, Økonomistyring, Investering
og finansiering (tilsammen 37,5 studiepoeng)

Administrasjonsfag:
30-45 studiepoeng

Markedsføring, Organisasjonsforståelse, Strategi (Stratgy),
Innovasjon og entreprenørskap (tilsammen 30 studiepoeng)

Samfunnsøkonomi: 15
- 30 studiepoeng

Mikroøkonomi og Makroøkonomi (tilsammen 15 studiepoeng)

Metodefag: 20-30
studiepoeng

Matematikk for økonomer, Statistikk for økonomer, Regneark og
databaser, Samfunnsvitenskapelig metode (tilsammen 30
studiepoeng)

Etikk, samfunnsansvar
og bærekraft: 7,5 -15
studiepoeng

Etikk og samfunnsansvar (7,5 studiepoeng)

Øvrige 60 studiepoeng skal bidra til å støtte opp under de overordnede
læringsutbyttebeskrivelsene for studiet. Av disser er det i studieplanen definert 22,5
obligatoriske studiepoeng innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
(Virksomhetsstyring og Bacheloroppgave). Resterende 37,5 studiepoeng er valgfrie og
kan velges enten innenfor økonomisk-administrative fag eller fagområder som gjør
kandidaten bedre rustet til å utføre økonomisk-administrative oppgaver i en
organisasjon. Studenten her enten velge en fordypning innenfor en av de fire
fagkategoriene ovenfor eller sette sammen andre kombinasjoner av
valgemner. Utvekslingsopphold i 5. semester vil kunne gi et utvidet tilbud av
valgemner.Hvis man velger en fordypning som er forhåndsdefinert av høgskolen, vil
denne framgå av vitnemålet. 

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 anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere
har bestått emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at
studenten selv tar ansvar for å kompensere for dette.

Kull
2022
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Emnesammensetning for Bachelor i økonomi og administrasjon (Lillehammer)
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

ØKA1013/1 Markedsføring 7,5 O 7,5          
ØKA1025/1 Matematikk for økonomer 7,5 O 7,5          
ØKA1027/1 Regneark og databaser 7,5 O 7,5          
ØKA1012/1 Grunnleggende regnskap 7,5 O 7,5          
ØKA1017/1 Organisasjonsforståelse 7,5 O   7,5        
ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomi 7,5 O   7,5        
ØKA1026/1 Statistikk for økonomer 7,5 O   7,5        
ØKA1020/1 Mikroøkonomi 7,5 O   7,5        
ØKA2002/1 Økonomistyring 7,5 O     7,5      
ØKA1021/1 Strategy 7,5 O     7,5      

OLA1010 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap

7,5 O     7,5      

ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 O     7,5      
ØKA1022/2 Makroøkonomi 7,5 O       7,5    
ØKA1019/1 Investments and Financial Management 7,5 O       7,5    
OLA1008 Etikk og samfunnsansvar 7,5 O       7,5    
ØKA1014/1 Videregående regnskap 7,5 O       7,5    

Valgemner/utvekslingsopphold 30 V         30  
ØKA2004/1 Virksomhetsstyring 7,5 O           7,5

ZZZValgemne 7,5 sp 7,5 V           7,5
ØKA2010/1 Bacheloroppgave 15 O           15
Valgemner innen økonomifag:
ØKA2005/1 Introductory Econometrics 7,5 V         7,5  
ØKA2011/1 Introduction to Management Science 7,5 V         7,5  
ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2 7,5 V         7,5  
ØKA2008/1 Corporate Finance 7,5 V         7,5  
ØKA2014 Introduction to Forecasting Models 7,5 V           7,5
Valgemner som inngår i fordypning i Business Analytics:
ØKA2005/1 Introductory Econometrics 7,5 V         7,5  
ØKA2011/1 Introduction to Management Science 7,5 V         7,5  
ØKA2008/1 Corporate Finance 7,5 V         7,5  
ØKA2012/1 Introduction to programming 7,5 V         7,5  
ØKA2013/1 Big Data Analytics 7,5 V           7,5
Studentene kan også velge andre valgemner som hentes fra andre studier. Valgfagstilbudet vil bestå av utvalgte emner innen innen
organisasjon og ledelse, markedsføring og reiseliv og opplyses nærmere i forkant av semesteret. Valgfagstilbudet vil kunne variere noe fra år
til år.
ØKA2014 Introduction to Forecasting Models 7,5 V           7,5

Sum: 30 30 30 30 30 30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/183676/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183672/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183665/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183668/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183667/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183673/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183677/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183669/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183671/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183664/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183848/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183848/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183675/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183670/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183666/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183847/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183674/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183682/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183678/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/182303/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183661/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183662/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183659/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183658/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183660/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185340/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183662/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183659/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183660/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183683/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183679/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/185340/language/nor-NO
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Emneoversikt

ØKA1013/1 Markedsføring

Emnekode: ØKA1013/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
Kunnskap

Studenten

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

hvordan de markedsmessige omgivelsene påvirker virksomheten
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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.

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

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1025/1 Matematikk for økonomer

Emnekode: ØKA1025/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskap
Studenten

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

 Ferdigheter
 Studenten

behersker et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning
av ulikheter, likninger og systemer av likninger
kan analysere polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner,
ekspontentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse
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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

Det er arbeidskrav i emnet. Form, omfang, antall og gjennomføringsmåte fastsettes for
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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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ØKA1027/1 Regneark og databaser

Emnekode: ØKA1027/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

behersker grunnleggende standardfunksjoner i regneark
kan gjøre rede for grunnprinsippene for enkel relasjonsdatabasemodellering

Ferdigheter 

Studenten

kan bruke de vanligste regneoperatorene i anvendte problemstillinger
kan bruke logiske tester og oppslagsverktøy i regneark
kan utarbeide grafiske fremstillinger av data ved hjelp av regneark
behersker sorterings- og filtreringsteknikker inklusive pivot-tabeller
kan integrere moduler fra regneark i tekstbehandlings- og presentasjonsfiler
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kan anvende enkel makroprogrammering
kan opprette en database basert på gjeldende prinsipper for relasjonsdatabaser
kan legge inn, redigere og fjerne innhold i en database
kan hente ut informasjon fra databaser ved hjelp av spørringer
kan generere rapporter med utgangspunkt i innhold i databaser
kan utveksle data mellom regneark og databaseverktøy

Generell kompetanse 

Studenten 

kjenner til kilder til informasjon om, og støtte til, bruk av regneark og databaser
kan vurdere hvordan arbeidsoppgaver knyttet til økonomisk-administrative
funksjoner i en virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av regneark og databaser

Innhold

Faget regneark og databaser skal gi en praktisk innføring i regneark og databaser med
spesiell vekt på anvendelser innenfor økonomisk-administrative fag.

Følgende tema/problemstillinger inngår:

Grunnleggende formler
Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
Oppslagsformler
Diagrammer
Sortering, filtrering og Pivot
Modellbygging
Enkel makro-programmering
Relasjonsdatabasemodellering
Opprette og hente ut informasjon fra relasjonsdatabaser 
Importering og eksportering av data mellom kontorapplikasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Workshop/forelesninger på datalab med innlevering av arbeidskrav i
grupper/individuelt.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges



17 / 86

3-4 arbeidskrav med øvelser i regneark/database. 

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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ØKA1012/1 Grunnleggende regnskap

Emnekode: ØKA1012/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

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

Ferdigheter
Studenten
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kan forstå vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
kan forstå vanlig forekommende periodiseringer i et regnskap
kan lese og forstå resultatregnskap for en periode og balanserapport ved
periodeslutt med utgangspunkt i transaksjonssammendrag/saldobalanse
kan forstå 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
  Merverdiavgift
  Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  Avskrivninger
  Øvrige periodiseringer og avsetninger
  Verdivurderingsregler
  Regnskapsavslutning med presentasjon av resultatregnskap og balanse
  Enkle nøkkeltall

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

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

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

Emnekode: ØKA1017/1

Studiepoeng: 7,5

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

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

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

Studenten

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

Generell kompetanse

Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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



23 / 86

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

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

Emnekode: ØKA1016/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

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

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
 Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter
Studenten

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

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

Generell kompetanse
Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

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

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

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

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

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

Emnekode: ØKA1026/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

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

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter

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

Generell kompetanse

Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

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

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

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

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

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

Emnekode: ØKA1020/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

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

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

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

Ferdigheter

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

 Generell kompetanse
Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing, individuelt og i grupper.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

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

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

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2002/1 Økonomistyring

Emnekode: ØKA2002/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomi og ØKA1012/1
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

 Ferdigheter
Studenten
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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.

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative
studiene ved Handelshøgskolen 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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ØKA1021/1 Strategy

Emnekode: ØKA1021/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Autumn

Språk
English

Krav til forkunnskaper
Recommended prerequisites:Marketing, organizational science, and methods

Læringsutbytte

Learning outcomes:

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

Describe the strategic planning process
Explain fundamental theories, models and analytical tools used in strategic analysis
Outline the main strategic choices and the generic strategies
Understand the various questions related to corporate social responsibilities (CSR).
Be familiar with current trends and newer research in the field.

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

Participate in rudimentary strategic analysis of a corporation, including evaluate
strategic alternatives and give recommendations.
Utilize academically relevant information from a variety of sources to explain the
firms’ competitive condition and the competitive environment of the industry.
Gain sufficient insight in problems related to ethics, environment and corporate
social responsibility to be able to discuss CSR.
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Appraise the strategy process and evaluate results beyond traditional economic
measures. 

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

Be aware of the connection between strategy and other business topics.
Be able to acquire knowledge in English.

Innhold

The course will cover central issues and theories, among which will be:

Strategic planning, analysis and management.
Strategic thought and historic development of the field.
Industry analysis.
Analysis of resources and capabilities.
Integration of insight and findings from fields of accounting and finance, as well as
economics.
Corporate social responsibility

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

Four hours written exam under attendance. 

(Eksamen må påregnes besvart på engelsk)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

None
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Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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OLA1010 Innføring i innovasjon og
entreprenørskap

Emnekode: OLA1010

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen

Læringsutbytte

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

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

 

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

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

Kunne anvende sine kunnskaper til å identifisere muligheter for innovasjon

Innhold

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

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

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

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og workshops der det arbeides med konkrete eksempler

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Tillatte hjelpemidler til eksamen
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Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig
metode

Emnekode: ØKA1023/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

kan beskrive de ulike fasene i et typisk samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt
kan forklare forholdet mellom teori, empiri og data
kan redegjøre for ulike forskningsdesign innen den kvantitative og kvalitative
forskningstradisjonen
kan redegjøre for grunnleggende kvalitative og kvantitative
datainnsamlingsmetoder og dataanalysestrategier
kan reflektere omkring etiske og juridiske aspekter som kommer opp i
samfunnsforskning

Ferdigheter
Studenten



43 / 86

kan formulere en problemstilling, samt avgrense og definere nøkkelbegreper
kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvantitative
forskningstradisjonen
kan beskrive og eksemplifisere et forskningsprosjekt innen den kvalitative
forskningstradisjonen
kan utføre datainnsamling innen den kvantitative forskningstradisjonen
kan utføre univariat og bivariat dataanalyse ved hjelp av et statistikkprogram
kan gjennomføre multippel regresjonsanalyse
kan sette opp hypoteser, gjennomføre signifikanstester og trekke korrekte
konklusjoner for dette

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 et samfunnsvitenskapelig prosjekt
har metodefaglig grunnlag for å kunne gjennomføre et akademisk prosjekt på
bachelornivå, f.eks. en bacheloroppgave

Innhold

Utforming av forskningsspørsmål, forskningsdesign og datainnsamling
Kvalitative og kvantitative innsamlingsteknikker, herunder observasjon, intervju,
gruppesamtaler, spørreskjemaer/surveyer og eksperimenter
Praktisk bruk av statistikkprogram
Bearbeiding, analyse og tolkning av kvantitative data
Statistisk analyse og signifikanstesting
Intervjuteknikker og tekstanalyse/koding

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjon av statistiske analyser i statistikkprogram, øvelser i bruk av
statistikkprogram og oppgaveløsing.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke lov med samarbeid.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1022/2 Makroøkonomi

Emnekode: ØKA1022/2

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår
Undervises i vårsemesteret første gang 2020.

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA1025/1 Matematikk for økonomer og ØKA1020/1
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.

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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ØKA1019/1 Investments and Financial
Management

Emnekode: ØKA1019/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
English

Krav til forkunnskaper
Suggested prerequisites: 3/S/HBED100/ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomi,
3/S/HREV100/ØKA1012 Grunnleggende regnskap, 3/S/HMET120/ØKA1025 Matematikk
for økonomer og 3/S/HMET130/ØKA1026 Statistikk for økonomer

Læringsutbytte

Learning outcomes

Knowledge

Upon completion of the course, the candidate shall be able to:

identify situations and decision problems where investment analysis is relevant to
use.
describe the concept of time value of money and use the terms nominal-, real-, and
risk adjusted interest rate correctly.
describe and compare key methods used to make investment decisions.
describe key methods for assessing risk associated with investment decisions;
sensitivity analysis; scenario analysis; decision trees.
explain how the capital asset pricing models works and interpret empirical results
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from real life applications.
explain the relation between debt ratio and risk for the firm.

Skills

Upon completion of the course, the candidate shall be able to:

budget decision relevant cash flows for both investment- and financing decisions.
assess the value of various investments based on net present value (NPV), internal
rate of return, and the payback rule.
assess various financing opportunities based using net present value and effective
interest rate.
develop decision support for investment- and financing decisions using
appropriate valuation and risk assessment techniques. 
apply the capital asset pricing model (CAPM) to estimate risk adjusted cost of
capital whenever the market risk is relevant.
assess the value of investment- and financing decisions with a focus on (1) time
value of money, (2) coping with risk, and (3) calculations of relevant cash flows.

General competence

Upon completion of the course, the candidate shall be able to:

explain and discuss the value of flexibility with peers and decision makers when it
comes to firms’ investment decisions.

Innhold

Course content

Models and techniques for budgeting relevant cash flows.
Time value of money, interest rates and discounted cash flows.
Models and techniques for valuing investments- and financing projects: Net
Present Value, Internal rate of return, The payback rule.
Assessing risk using sensitivity analysis and star charts.
Cost of capital, capital asset pricing model, risk adjusted return.
Financing sources.
Relation between debt ratio and risk for the owners.

Arbeids- og undervisningsformer

Teaching methods
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The following teaching methods are used:

Lectures
Exercise sessions
Tutorial videos
Case studies
Quizzes

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Mandatory course requirements

2-4 mandatory assignments must be passed to be allow to take the exam.
These will be combinations of practical and theoretical exercises covering key
topics in the course.

Eksamen

Exam

Four-hour individual digital exam under attendance involving elements from all modules
of the course.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Calculator in line with the requirements given by the study program.  

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

Emnekode: OLA1008

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav,

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter

Studenten

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

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

Generell kompetanse

Studenten

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

Innhold

Etikk:

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

 Samfunnsansvar og bærekraft:

  Organisasjoner som aktører

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

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

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

2 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA1014/1 Videregående regnskap

Emnekode: ØKA1014/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA1012/1 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
Studenten 

kan avslutte et årsregnskap med noter i samsvar med
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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.

Eksamen
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4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

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/utvekslingsopphold

Emnekode:

Studiepoeng: 30

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
I henhold til aktuelle emnebeskrivelser

Læringsutbytte

Tilgjengelige valgemner ved Høgskolen i Innlandet bekjentgjøres før semesterets start. 

Det vil være mulig å ta deler av utdanningen ved utenlandske utdanningsinstitusjoner.
Høgskolen i Innlandet er med i utvekslingsprogrammet Erasmus (for studier i EU-land)
og Nordplus (for studier i Norden) og har også andre samarbeidsavtaler innen flere av
høgskolens studier. Ta kontakt med   om du vil vite mer omInternasjonalt kontor
mulighetene for å studere utenlands.

Innhold

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Arbeids- og undervisningsformer

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

I henhold til aktuelle emnebeskrivelser. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2004/1 Virksomhetsstyring

Emnekode: ØKA2004/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: ØKA17/1 Organisasjonsforstståelse, ØKA1012/1 Grunnleggende
regnskap, ØKA2002/1 Driftsregnskap og budsjettering, ØKA1019/1 Investering og
finansiering og 1021/1 Strategy 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 med
arbeidskrav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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avlegges

To skriftlige innleveringsoppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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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ZZZValgemne 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. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

I henhold til aktuell emnebeskrivelse. 

Eksamen
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I henhold til aktuell emnebeskrivelse. 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

I henhold til aktuell emnebeskrivelse. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2010/1 Bacheloroppgave

Emnekode: ØKA2010/1

Studiepoeng: 15

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført bacheloroppgave skal studenten kunne):

Forklare aktuelle økonomisk-administrative teorier og modeller knyttet til et FoU
prosjekt/«konsulentoppdrag»
Beskrive tidligere FoU-arbeider knyttet til et FoU prosjekt/«konsulentoppdrag»

 

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

Formulere, planlegge og organisere
forsknings/utredningsarbeider/«konsulentoppdrag»
Anvende relevante analysemetoder
Reflektere over analyseresultater
Beherske skriveprosessen og ha en «moden» språkføring

 

Generell kompetanse (etter fullført bacheloroppgave skal studenten ha grunnlag for):
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Ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger ved
FoU arbeider/«konsulentoppdrag»
Selvstendig eller i samarbeid kunne utføre lignende
prosjekter/FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» på en tilfredsstillende måte (i senere
jobbsituasjoner)
Presentere og reflektere over andres FoU-arbeider/«konsulentoppdrag» (som er
relevant i senere jobbsituasjoner)

Innhold

Studentene skal skrive en bacheloroppgave individuelt eller parvis. Oppgaven skal
bygge på studentenes samlede læringsprosesser knyttet til teori og praksis. De skal i
oppgaven vise at de har evne til å vurdere yrkesrelaterte problemstillinger og/eller
anvende viten fra studiets kunnskapsområde. Forskjellige tilnærminger er mulig.
Oppgaven kan være rent akademisk/"forskningsmessig" orientert, den kan være mer
konsulentpreget, eller oppgave som tar for seg fenomenet nyetablering.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudium med veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Ingen arbeidskrav, men prosjektskisse skal være godkjent før arbeidet med selve
oppgaven starter.

Eksamen

Innlevering av rapport (bacheloroppgave) innen angitt frist. Karakteren baseres i sin
helhet på det skriftlige arbeidet. Bacheloroppgaven gjennomføres enten som individuell
oppgave eller i par. Ved innlevering fra to studenter sammen vil begge få samme
karakter.

Ansvarlig fakultet
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ØKA2005/1 Introductory Econometrics

Emnekode: ØKA2005/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
An introductory course in social science research methods; an introductory course in
calculus/mathematics and statistics (advisable) 

Læringsutbytte

Knowledge(upon completion of the course, the students should be able to):

Describe the general research process in an econometrics project
Explain how linear regression analyses works in general
Describe the assumptions of linear regression, and how to test the “testable” ones
Discuss the meaning of a correctly specified model and different functional forms
Articulate how logistic regression analysis works and how to interpret its findings
(roughly) 
Articulate how times-series regression analysis works (roughly)

 

Skills(upon completion of the course, the students should be able to):

Design an econometrics project (e.g. a bachelor project) based on regression
analysis as the main methodological toolPerform basic data management tasks
(e.g. construction of polynomials, logarithms, interactions etc.)
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Carry out, interpret and present results from regression analyses in a satisfactory
manner with respect to clarity and reasonability
Understand the various assumptions that regression analysis rests upon as well as
how to test certain of these assumptions
Grasp and articulate the notion of a “correctly specified model” and understand
the ideas behind the use of various functional forms
Carry out basic logistic regression analysis
Carry out basic time-series regression analysis

General knowledge(upon completion of the course, the students should bepartiallyable
to):

 Ascertain whether a research question could be stated in terms of an
econometrics project
Define, redefine and confine a research question into an econometrics project 

Innhold

The course is a continuation of the course Introduction to social science research
methods. The objective is to give students a comprehensive introduction to some of the
main the statistical techniques that fall under the heading of econometrics. In particular,
the emphasis is on linear regression analysis and its extensions. 

Applicationis a key word for the course. The instructor will explain and demonstrate the
various statistical analyses in class and the students will replicate these in a “computer
laboratory” after class under supervision. As thefirstpart of a mandatory hand-in,
students will in groups (up to 5) gather their own data for an econometrics project.
Thesecondpart of this hand-in, carried out in pairs, consist of demonstrating the various
“tricks of the trade” covered during the course. The evaluation of the hand-in
emphasizes clarity and reasonability in the presentation of results.

Arbeids- og undervisningsformer

Traditional lectures, lectures with demonstrations of regression analysis and
econometric problem solving in a “computer laboratory.” How to use a particular
statistical software will be demonstrated in class and in the computer laboratory.
Presently, the statistical software is Stata.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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A two-part mandatory hand-in (the first part prepared group wise; the second part
prepared pair wise). To be allowed to take the final exam, the mandatory hand-in must
be passed.

Eksamen

3-hour school exam under attendance (no computer).

(Eksamen må påregnes besvart på engelsk)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Calculator that meets the requirements for the use of calculator at the business
education at Lillehammer University College. Updated guidelines are available and will
be distributed at start-up each year. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2011/1 Introduction to
Management Science

Emnekode: ØKA2011/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Recommended prerequisites:Basic corporate finance, accounting, calculus
/mathematics, and statistics. 

Læringsutbytte

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

Have a wide knowledge of areas where management science techniques are
heavily used both within public and private sector
Refer to important research results within specific areas covered in the course
Translate practical problems into quantitative models that are solvable with
spreadsheets
Justify the choice of various models on the basis of specific criteria
Discuss strengths and weaknesses of using quantitative models for decision
support in practice.

 

Skills (upon completion of the course the student shall be able to):
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Find optimal solutions for linear programming models by graphical solutions,
calculations, and by the use of spreadsheets

Interpret the results and important concepts from solution reports from such
models
Replicate real business situations by the use of Monte Carlo simulation
Analyze uncertainty in various projects based on the results from Monte Carlo
simulations
Choose appropriate forecasting models for data with various properties
Making forecasts for time series variables in a spread sheet using appropriate
modelling techniques
Calculate the accuracy of forecasts with several accuracy measures
Evaluate the performance of various forecasting techniques on the basis of the
accuracy measures
Calculate optimal order quantity, total costs, and reorder point given several
different assumptions

 

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

 Assess what needs various businesses might have for management science
techniques
Assist in the development and use of appropriate management science techniques
in a given corporation

Innhold

This course introduces quantitative models that can be used to solve decision problems
within various corporations. Spreadsheets (Microsoft Excel) will be actively used both in
teaching and in mandatory hand-ins. The course is divided into four main parts. These
are: 

Linear Programming Models
Simulation Models
Forecasting Models
Inventory Models

The workload is approximately the same for all four main parts. 

Arbeids- og undervisningsformer
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Lectures, problem solving, individual and group work with mandatory hand-ins. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

Four hours written exam (in English) under attendance. 

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Calculator that meets the requirements for the use of calculator at the business
education at Lillehammer University College. Updated guidelines are available and will
be distributed at start-up each year. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2007/1 Mikroøkonomi 2

Emnekode: ØKA2007/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk (engelsk ved behov)

Krav til forkunnskaper
Studentene forventes å ha forkunnskaper tilsvarende emnet Matematikk. Studentene
bør også ha gjennomført kurset Mikroøkonomi 1 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Kunnskaper (etter fullført emne skal studenten kunne):

beskrive hvilke strategiske variable en konsument, en bedrift eller annen
beslutningstaker står overfor i sine valg.
Redegjøre og forstå markedsmekanismenes virkemåte.
Redegjøre for de vanligste årsakene til at markeder ikke fungerer optimalt

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

bruke mikroøkonomisk teori til å ta beslutninger i situasjoner hvor man har reell
innflytelse på strategiske variabler.
analysere beslutningsprosessene i en bedrift
analysere situasjoner hvor man som aktør tar beslutninger som påvirkes av hva
andre gjør
bruke teori om ufullkommen konkurranse til å forklare hvordan bedrifter med
markedsmakt opptrer
bruke spillteori til å analysere hvordan situasjoner med flere aktører, for eksempel
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bedrifter, foretar valg av pris, kvantum eller størrelser på investeringer

Generell kompetanse (etter fullført emne skal studenten ha grunnlag for å):

forstå hvordan en bedrift tilpasser seg i et marked med ufullkommen konkurranse
vurdere konkurransesituasjonen til en bedrift, og hvordan bedriften bør tilpasse
seg

Innhold

Emnet bygger videre på emnet Mikroøkonomi 1. Emnet vil ha fokus på anvendelse av
mikroøkonomisk teori.

Følgende temaer inngår i emnet:

Ufullkommen konkurranse
Spillteori
Konkurransestrategi
Asymmetrisk informasjon
Økonomisk effektivitet
Eksternaliteter
Kollektive goder
Markedet for innsatsfaktorer

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

4 timers skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen
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Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative
studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  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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ØKA2008/1 Corporate Finance

Emnekode: ØKA2008/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Recommended prerequisites:Basic corporate finance, accounting, calculus
/mathematics, and statistics. 

Læringsutbytte

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

Have perspective on the stock exchange as: an arena for acquisition of venture
capital, a marketplace for the establishment of the market value of the company,
and as a market for the pricing of risk
Know how to compute the main statistical concepts; expected
value/mean/median, standard deviation and correlation
Know the concept of diversification and the reduction of risk exposure as a
consequence of diversification
Understand portfolio theory
Know the consequences for investor of high/low gearing of the company and how
the market value of the enterprise is affected by gearing
Be able to perform statistical analysis of stock data; using spreadsheets to
calculate: expected return, standard deviation, correlation and   (beta)
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Skills (upon completion of the course the student shall be able to):

Applying modern portfolio theory for finding optimal investment portfolios
Calculating prices of option contracts
Applying the CAPM to estimate the rate of return for investments
Establish risk-adjusted rate of return in investments
Calculating "financial figures" using spreadsheets

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

Implement and disseminate financial analysis and assessments for the business
management
Be able to ask critical questions and reflect on crucial assumptions and theories
within the field of corporate finance

Innhold

The main purpose of the course is to show how the uncertainty in investment and
financing projects can be analyzed. Based on analysis of the stock market and exchange
rates, it is possible to say something about the risk the owner and investor is exposed to.
One can also use the results of the analysis to establish risk-adjusted interest rates.
These can be used in connection with investment analysis. The course further provides
an introduction to risk assessment, risk reduction and risk balancing by presenting
portfolio theory. We will also look at debt ratio issues and introduce options theory and
application of options.

 

The following topics are included:

Uncertain projects and risk - seen from the investor perspective
Risk attitude and risk compensation
Basic statistics - the key factors in financial analysis: statistical expectation,
standard
deviation and correlation
Portfolio theory and estimation of beta ()
Diversification and reduction of risk – the portfolio effect
The capital asset pricing model (CAPM) with applications
Information efficiency
Debt-equity ratio and risk
Risk analysis with the traditional models; sensitivity analysis, scenario analysis and
decision tree
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 Financial gearing and risk
Corporate value and risk in perfect capital markets

Arbeids- og undervisningsformer

Lectures, problem solving, student presentations, individual and group work with
mandatory hand-ins. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

Eksamen

Four hours written exam under attendance. 

(Eksamen må påregnes besvart på engelsk)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Calculator that meets the requirements for the use of calculator at the business
education at Lillehammer University College. Updated guidelines are available and will
be distributed at start-up each year. 

Ansvarlig fakultet
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
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ØKA2014 Introduction to Forecasting
Models

Emnekode: ØKA2014

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
English

Krav til forkunnskaper
None

Læringsutbytte

Learning outcomes:

Knowledge

Upon completion of the course, the candidate shall:

know the key concepts of forecasting and its application in economics, business,
and finance.
know about the various time series components and suggest various techniques
that can be used to model them properly.
be able to justify the use of various models or techniques based on model
assumptions or other selected criteria.
explain the main assumptions of regression based techniques in forecasting and
discuss potential consequences if these are violated.    
have knowledge of selected research on forecasting applications and performance
within business/economics/finance. 
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Skills

Upon completion of the course, the candidate shall be able to:

collect business/financial/economic data from a range of data sources and
subsequently organize and prepare them for further analysis.
use graphical tools and descriptive statistics to explore data properties.
apply selected techniques on real life data using appropriate software.
construct forecasts by combing forecasting models.
build forecast models for volatility and correlation.
critically evaluate the performance of the various techniques using appropriate
accuracy measures.

General competence

Upon completion of the course, the candidate shall be able to:

conduct own research project using the data and techniques covered in the
course.
cummarize the key findings in the research project in an academic report and be
able to discuss them with peers.

Innhold

Course content:

The topics covered are:

Forecasting concepts
Probability and statistics
Criteria for successful forecasts
Graphic analysis and descriptive statistics
Modelling trends, seasons, cycles
ARIMA models
Regression models
Evaluating forecasts
Combining forecasts
Co-integration models
Volatility models

Arbeids- og undervisningsformer
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Teaching methods:

The following teaching methods are used:

Lectures
Computer labs with guidance
Assignments and case studies
Termpaper writing and presentation with guidance

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Mandatory course requirements:

Two practical forecasting assignments.
Term paper and oral presentation of key results.

Eksamen

Exam:

48 hours individual take home exam.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Allowed resources:

All resources (including software and resources available on the web).

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2012/1 Introduction to
programming

Emnekode: ØKA2012/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
English

Krav til forkunnskaper
Recommended prerequisites: Mathematics (ØKA1025) and Statistics (ØKA1026)

Læringsutbytte

Upon completion of the course, the student shall have obtained the following learning
outcomes: 

Knowledge

The student

can describe the basic principles of programming in general
can explain the process from identifying a problem to a functioning program 
understand the importance of reproducibility

Skills

The student

can use functions, loops, assignments, subsetting and conditionals in a script
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can analyze a problem by finding and implementing algorithms on various data
structures, which solves the problem
can test and verify solutions
can implement small programming projects in practice 

General Competence 

The student

can explain how various tasks in a business can be streamlined by the use of
programming
can apply programming to solve relevant problems within the Business Analytics
area

Innhold

Content:

Variables and data
Input and output
Control structures: Sequence, choice, and repetition
Structure and division of programming; functions and modules
Data structures
File Management, storage of information and handling exceptions
Numerical methods
Formulating algorithms
Basic data processing
Applications

Arbeids- og undervisningsformer

Lectures (live and video), workshops with case studies, problem solving, mandatory
hand-ins.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Written and oral mandatory coursework.

Eksamen
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4 hour individual school exam under attendance.

The performance will be evaluated by letter grade, A-F, where E is the lowest passing
grade.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Allowed resources during exam:

None.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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ØKA2013/1 Big Data Analytics

Emnekode: ØKA2013/1

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
English

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: Course in statistics

Læringsutbytte

Upon completion of the course, the student shall have obtained the following learning
outcomes:

Knowledge

The student

can define what big data sets are based on the most commonly used definitions
can refer to various application areas of big data analytics
can describe how big data can be transformed into business value
can present the architecture of big data
can explain (in own words) how various techniques for analyzing big data sets work
in practice  
can explain important issues related to privacy and ethical issues in the use of big
data

Skills
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The student

can structure the process of performing big data analytics
can apply basic techniques for gathering, storing, distributing, and processing big
data sets
can analyze relevant big data sets using appropriate analytical frameworks and
software from various industries/areas including (but not limited to):

Accounting
Asset pricing / Trading / Banking
Entertainment industry
Sales
Etc.

General Competence

The student

can take part in the planning- and implementation of big data projects

Innhold

Definitions of big data analytics
Application areas of big data analytics
Business value of big data (value chain)
Databases for big data analytics
Data mining and data analytics
Data visualization
Big data architectures
Case studies: Application of relevant software to solve real life, big data business
problems

Arbeids- og undervisningsformer

Lectures (live and video), workshops with case studies, problem solving, mandatory
hand-ins.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Written and oral mandatory coursework. 
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Eksamen

Two days take home exam. 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap


