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Studieplan 2022/2023

Årsstudium i bedriftsøkonomi, nett- og
samlingsbasert, deltid Hamar

Studiepoeng: 60

Studiets nivå og organisering

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til et
deltidsstudium over 2 år. 

Undervisningsopplegget i studiet består av en kombinasjon av nettbasert undervisning
og helgesamlinger på studiested Hamar. Skoleeksamener avlegges på Hamar. 

Bakgrunn for studiet

I næringslivet og i offentlig virksomhet er det stadig behov for personer med
kompetanse på høgskolenivå i økonomi og administrasjon. En finner behovet i alle
bransjer og på flere nivå. Studiet gir en kompetanse på innføringsnivå og studiet kan
med fordel tas i tillegg til annen høyere utdanning. Det gir også et godt grunnlag for å
studere videre til bachelor- og deretter eventuelt til masternivå.

Vårt samfunn endrer seg kontinuerlig, dermed også den kompetansen som er
nødvendig for å løse endrede arbeidsoppgaver. Mange personer som er i arbeid, har i
dag et stort behov for kompetanseheving. Pga. av arbeidssituasjon og livssituasjon må
denne utdanningen tilpasses den enkelte. Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et typisk
studium som har et betydelig marked som nettbasert studium på heltid og deltid.
Samtidig er dette et basisstudium som er godt egnet til å kombinere med andre studier i
en bachelorgrad eller som en basis for å ta en bachelorgrad innen
økonomisk-administrative fag. Beskrivelsen av årsstudiet er derfor generell. 

Studieplanen er utformet slik at årsstudiet, avhengig av valg av valgemne,
er sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i
regnskap og økonomirådgivning.
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Læringsutbytte

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

Kunnskap

Kandidaten

har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp,
hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
har kunnskap om regnskap
har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan
utvikles og markedsføres
har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det
økonomisk-administrative fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe
begrunnede valg, herunder 

definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske
beregninger og tolke resultatene av disse

Generell kompetanse

Kandidaten

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

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på
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innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et
faglig supplement innen økonomi og administrasjon. 

Søkere som ønsker å ta del i ukentlig undervisning på campus anbefales å søke
heltidsvarianten av studiet med undervisning på Rena. Søkere som har en livssituasjon
som ikke gjør det mulig å følge en tradisjonell utdanning på campus anbefales å søke en
nettbasert variant av studiet på deltid. 

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

Relevans for arbeidsliv og videre studier

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

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på en bachelorutdanning innen
økonomi og administrasjon. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift

, § 3-2.om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet

Opptakskrav og rangering

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

Arbeids- og undervisningsformer

Det benyttes flere ulike undervisningsformer- og læringsformer i studiet. Blant annet
fysiske samlinger på Hamar (ca. 4 dager i.l.a. et semester fordelt på to helger), innspilte
forelesninger, enkelte videooverførte forelesninger/oppgaveseminarer som et tillegg til
fysiske samlinger, gruppearbeid ved hjelp av digitale verktøy, nettbaserte oppgaver,
obligatoriske innleveringsoppgaver og selvstudium. Undervisningsformene som
benyttes i dette nett- og samlingsbaserte studiet vil være forskjellig fra henholdsvis
campusstudiet og det rent nettbaserte studiet vi tilbyr i Årsstudium i bedriftsøkonomi.
Det benyttes regneark (for tiden Excel) i enkelte emner.

https://inn.no/studier/soeknad-og-opptak/viktige-frister
https://inn.no/studier/soeknad-og-opptak/viktige-frister
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Vurderingsformer

Vurderingsformen i studiet er primært fire timers skriftlig eksamen med oppmøte på
Hamar. Vurderingsformene som benyttes i dette nett- og samlingsbaserte studiet er
forskjellige fra det nettbaserte studiet vi tilbyr i Årsstudium i bedriftsøkonomi. De ulike
vurderingsformene som benyttes i dette studiet fremgår av den enkelte
emnebeskrivelse. 

Det forutsettes at alle deleksamener må våre bestått for at et emne skal vurderes til
bestått. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert for
forskningsbasert kunnskap gjennom teorier og modeller i de ulike fagdisiplinene som
inngår i studiet.  

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et nett- og samlingsbasert studium med samlinger og
eksamener på Hamar, og er normert til to år på deltid med 15 studiepoeng per semester.

Studiet består av 60 studiepoeng: 7 obligatoriske emner på til sammen 52,5
studiepoeng og ett valgemne på 7,5 studiepoeng.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten
på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Rettslære
som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og
økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved
studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge
Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år
på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Studieplanens innhold, oppbygging og sammensetning kommer frem i tabellen
nedenfor. Studieplanen er bygd opp med faglig progresjon og flere av emnene har
anbefalte forkunnskapskrav. Der hvor studenten eventuelt ikke tidligere har bestått
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emner angitt som anbefalte forkunnskapskrav, forutsetter høgskolen at studenten selv
tar ansvar for å kompensere for dette.

Kull
2022

Emneoversikt:
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
HMET120 Matematikk for økonomer 7,5 O 7,5      
HREV100 Grunnleggende regnskap 7,5 O 7,5      
3BED100 /
HBED100
/ KBED100

Grunnleggende bedriftsøkonomi 7,5 O   7,5    

3MET100
/
RMET100
/
HMET100

Informasjonskompetanse og metode 7,5 V   7,5    

3JUS200 /
HJUS200

Jus I - rettslære 7,5 V   7,5    

3ORG100
/
RORG100
/ HORG
100 /
KORG100

Organisasjonsforståelse 7,5 O     7,5  

3MAR100
/
HMAR100
/
KMAR100

Markedsføring 7,5 O     7,5  

HMET130 Statistikk for økonomer 7,5 O       7,5
HSAM120
/
KSAM120

Mikroøkonomi 7,5 O       7,5

Studieplanen er under oppdatering og det kan forekomme mindre justeringer i studieplanen/emnebeskrivelser frem til 1. februar 2022.
Sum: 15 15 15 15

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

https://ez.inn.no/content/view/full/183767/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183784/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183769/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183966/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183602/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183960/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183537/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183766/language/nor-NO
https://ez.inn.no/content/view/full/183764/language/nor-NO
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Emneoversikt

HMET120 Matematikk for økonomer

Emnekode: HMET120

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskap
Studenten

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

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

 Generell kompetanse
 Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsninger og veiledning.

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

Det er 2-4 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice
og/eller skriftlige innleveringer. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses i
høgskolens læringsplattform ved emnets start.

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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HREV100 Grunnleggende regnskap

Emnekode: HREV100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

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

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 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av flervalgstester,
regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse
opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Eksamen
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4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

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

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3BED100 / HBED100 / KBED100
Grunnleggende bedriftsøkonomi

Emnekode: 3BED100 / HBED100 / KBED100

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 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice,
regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse
opplyses høgskolens læringsplattform ved emnet start.

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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3MET100 / RMET100 / HMET100
Informasjonskompetanse og metode

Emnekode: 3MET100 / RMET100 / HMET100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter

Studenten

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

Generell kompetanse

Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studenten får tilgang til aktuell
programvare.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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avlegges

En skriftlig gruppeoppgave.

Eksamen

2 dagers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på inntil tre personer.

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

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap



18 / 32

3JUS200 / HJUS200 Jus I - rettslære

Emnekode: 3JUS200 / HJUS200

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

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

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter

Studenten

kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om
avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet
etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold
etablering og sikring av pengekrav
vilkår for åpning av konkurs samt omstøtelse
økonomisk kriminalitet
kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd
næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter
bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse

Generell kompetanse

Studenten 

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

Innhold

Rettskilder og juridisk metode
Inngåelse av avtaler, avtaletolkning, fullmakter og representasjon i
avtaleforhold, ugyldige avtaler
Kontraktsretten med hovedvekt på kjøpsretten
Panterett, herunder regler om sikkerhet i fast eiendom ved inngåelse av låneavtaler
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Pengekravsrett, herunder stiftelse av en låneavtale, kredittavtalen, krav til
oppfyllelse, renter og morarenter, regler om motregning, foreldelse og
gjeldsovertagelse og overdragelse av pengekrav
Insolvensjus med hovedvekt på enkeltforfølging med inkasso og tvangsfullbyrdelse
og fellesforfølging med hovedvekt på gjeldsforhandling og konkurs
Økonomisk kriminalitet, herunder straffeprosess og de sentrale
straffebestemmelsene som kan overtres ved økonomisk kriminalitet
Selskapsrett, med hovedvekt på selskapsformene enkeltpersonforetak,
aksjeselskap og ansvarlig selskap

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Én innleveringsoppgave.

Eksamen

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen. 

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

 

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3ORG100 / RORG100 / HORG 100 /
KORG100 Organisasjonsforståelse

Emnekode: 3ORG100 / RORG100 / HORG 100 / KORG100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst / Vår
Vårsemester for Bachelor i bærekraftsøkonomi. Høstsemester 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
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og omgivelser 

Ferdigheter

Studenten

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

Generell kompetanse

Studenten

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

Innhold

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

Arbeids- og undervisningsformer

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

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

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

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
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3MAR100 / HMAR100 / KMAR100
Markedsføring

Emnekode: 3MAR100 / HMAR100 / KMAR100

Studiepoeng: 7,5

Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 
Kunnskap

Studenten

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

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

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice
og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens
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læringsplattform ved emnet start.

Eksamen

 

Fem-timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen.

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

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Ansvarlig fakultet
Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap



27 / 32

HMET130 Statistikk for økonomer

Emnekode: HMET130

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

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

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap

Studenten

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

Ferdigheter

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 grunnleggende 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.



29 / 32

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice,
regnearkøvelser, øvelser i statistikkprogram og/eller skriftlig innlevering. Antall
arbeidskrav og formen på disse opplyses i høgskolens læringsplattform ved emnet start.

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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HSAM120 / KSAM120 Mikroøkonomi

Emnekode: HSAM120 / KSAM120

Studiepoeng: 7,5

Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 3/S/H/KMET120 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 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av flervalgstester og/eller
skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses høgskolens
læringsplattform ved emnet start.

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


