






Innhold: 
Side 

Distriktshøgskolene ................................................................................................ 3 
Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde ........................................................... 4 

Innledning .............................................................................................................. 4 
Utdanningstilbudet ................................................................................................ 4 
Opptak og søknad .................................................................................................. 4 

Studienes oppbygging og arbeidsformer ................................................................. 5 
Studieteknikk ......................................................................................................... 7 

Forkurs ................................................................................................................... 7 

Studieåret ................................................................................................................ 8 

Eksamen ................................................................................................................. 8 
Seminaroppgave ..................................................................................................... 8 

Kompetanse ............................................................................................................ 8 

Videre studier ......................................................................................................... 9 

Deltidsstudenter ................................................................................................... 10 
Desentraliserte kurs .............................................................................................. 10 

Kontinuerlig revisjon ............................................................................................ 10 
Administrasjon ..................................................................................................... 10 

Lokaler .................................................................................................................. 11 
Data-anlegget ........................................................................................................ 11 

Interne styringsorganer ........................................................................................ 12 
Studentorganisasjoner .......................................................................................... 13 

Studentsamskipnaden i Molde ............................................................................. 16 
Statens lånekasse for utdanning ........................................................................... 18 
Studietilbudene .................................................. .................................................. 19 

Studium i datafag ................................................................................................. 19 
Matematikk-studiet .............................................................................................. 35 
Studiet i statsvitenskapk>ffentlig administrasjon .................................................. 44 

Transportfagstudiet .............................................................................................. 53 
Materialadministrasjon ........................................................................................ 72 
Økonomisk/administrativt studium ...................................................................... 78 

Revisorstudiet ...................................................................................................... 114 
Reglementer ........................................................................................................ 120 

Opptaksreglement ............................................................................................... 120 

Forskrift om eksamener ved distriktshøgskolene ............................................... 122 
Reglement for eksamen og karaktersystem ........................................................ 125 
Retningslinjer for ekstraordinær eksamen .......................................................... 130 
Forskrift om begrunnelse og klage ved universitets-

og høgskoleeksamener ........................................................................................ 131 
Reglement for tildeling av graden Cand.mag, 

ved regionale høgskoler ...................................................................................... 133 
Reglement for tildeling av graden høgskolekandidat .......................................... 135 

Reglement for den interne styring ...................................................................... 136 
Reglement for regionale høgskolestyrer ............................................................. 143 

Alfabetisk fagregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 



De første distriktshøgskolene ble opprettet i 1969 som et alternativ til den ofte langva
rige utdanningen som universitetene og de sentrale høgskolene har gitt. Et viktig sik
temål er å imøtekomme behov for nye typer utdanning på så vel nasjonalt som regio
nalt nivå. Høgskolene skal også drive voksenopplæring, etterutdanning, forskning og 
utredningsarbeid med utgangspunkt i regionens behov. 

Vanlig studietid ved distriktshøgskolene er 1-3 år. De to- og tre-årige studiene er i 
prinsipp yrkesrettet, og de fleste høgskolekandidatene søker seg direkte ut i arbeidsli
vet. Årsstudiene vil i regelen måtte inngå som del av en lengre utdanning for å gi yr
keskompetanse. Studier ved en distriktshøgskole kan også kombineres med utdan
ning fra andre høgre utdanningsinstitusjoner. Studier ved en distriktshøgskole vil tel
le med i en akademisk grad på samme måte som studier ved universitetene. 
Universitetsstudier vil kunne gi fritak for eksamener i kurskmner ved distriktshøgs
kolene. 
En viktig del av distriktshøgskolenes oppgaver er å legge til rette studieforholdene for 
dem som er i arbeidsliv elier hjemmeyrker, og som ikke kan eller ikke ønsker å studere 
på full tid. Det gis derfor muligheter for deltidsstudier i mange av fangene. Tilbud om 
studier blir også gitt andre steder enn der hvor distriktshøgskolen er lokalisert. 

Det er opprettet regionale høgskolestyrer som i tillegg til distriktshøgskolene også har 
ansvar for de pedagogiske høgskolene, ingeniørhøgskolene, kommunal- og sosial
høgskolene og sykepleierhøgskolene. 
Tilbud om distriktshøgskoleutdanning finnes nå på følgende steder: Alta, Bodø, Har
stad, Steinkjer, Molde, Volda, Sogndal, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Bø, Hal
den, Lillehammer og Rena. 
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øre og Romsdal 
distriktshøgskole, olde 

Innledning 
I Møre og Romsdal ble distriktshøgskoleundervisningen satt i gang høsten 1969 i 
Molde. 
Ved distriktshøgskolen i Molde ble det fra starten tilbudt et 2-årig studium i økono
mi/administrasjon. Studietilbudet er etterhvert blitt utvidet til å omfatte 7 studier, det 
siste er et ett-årig studium i materialadministrasjon som blir igangsatt høsten 1987. 
Studenttallene har også hatt en tilsvarende utvikling. Høsten 1969 ble det tatt opp 42 
studenter, høsten 1986 var det i alt ca. 600 heltidsstudenter ved høgskolen. 

Utdanningstilbudet 
Ved distriktshøgskolen i Molde har en studieåret 1987/88 disse studietilbudene: 
3-årig studium i datafag
2-årig studium i økonomisk/administrative fag
2-årig studium i transportfag
1-årig studium i matematikk
1-årig studium i statsvitenskap/offentlig administrasjon
1-årig studium i revisjon
1-årig studium i materialadministrasjon

Opptak og søknad 
Søkere blir opptatt på grunnlag av: 
- examen artium
- eksamen fra økonomisk gymnas
- eksamen fra allmenfaglig studieretning i den videregående skole.
- eksamen fra 3-årig studieretning i handels- og kontorfag
- annen kvalifiserende utdanning
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Med annen kvalifiserende utdanning mener en teoretisk opplæring eller praksis etter 
9-årig grunnskole som en finner relevant og god nok for det studiet studenten søker
om opptak til.
Søkerne blir opptatt på grunnlag av en helhetsvurdering av tidligere utdanning og al
der, og det er således viktig å nevne all utdanning og alder i søknaden, og å dokumen
tere dette i vedlegg.
Det er utarbeidet egne regler for beregning av opptakspoeng. Det vises ellers til opp
taksregelemen tet.
Studenter som har avlagt eksamener ved andre institusjoner på tilsvarende nivå eller
ved andre studieretninger ved høgskolen, kan få disse godkjent ved det studet de er
opptatt ved, dersom de er relevante for studiet. Det vises til eksamensreglementet.
Dersom man ønsker å gå over fra en studieretning til en annen, må man søke om opp
tak på vanlig måte. Slike søknader behandles i forbindelse med det ordinære opptaket.
Søknad om opptak skrives på eget skjema som en får ved høgskolen. Søknader skal
sendes til Møre og Romsdal distriktshøgskole, boks 308, 6401 Molde.
Søknadsfristen er 25. juni for de som fullfører 3-årig videregående skole i opptaksåret,
1. juni for de øvrige.
Søkere som kan dokumentere at det medfører store praktiske problem å vente til ordi
nær søknadsfrist, kan få sin søknad behandlet som forhåndsløfte. Søknadsfristen for
disse er 1. april.

Studienes oppbygging og arbeidsformer 
Den viktigste forskjellen mellom tradisjonell skoleundervisning og undervisningen 
ved en høgskole er at studentene ved høgskolen selv i langt større grad er ansvarlige 
for sin egen utdanning. For de fleste studieretningene er større eller mindre deler av 
pensum ment til selvstudium, mens lærerne konsentrerer undervisningen dels om 
sentrale, dels om mer spesielle emner innen studiet. 

Studiet ved distriktshøgskolen har normalt en tidsramme på ett, to eller tre år, men 
det er studentene selv som avgjør om de vil legge opp studiet sitt etter denne rammen. 

Studienes oppbygging 
De fleste studiene er lagt opp slik at studiet er delt inn i obligatoriske fag og valgfag. 
De obligatoriske fag er felles for alle, men studentene velger selv så mange valgfag 
som planen krever. I noen tilfeller og bestemte kombinasjoner kan enkelte valgfag bli 
obligatoriske. En viser her til studieplanene. 
Omfanget av pensum vil variere noe fra kurs til kurs. I studieplanen er dette vist ved 
vekttall for hvert fag. Til sammen krever de ett-årige studiene 20 vekttall, de to-årige 
40 vekttall og de tre-årige 60 vekttall. 

De viktigste undervisningsformer ved distriktshøgskolen er forelesninger, gruppear
beid og individuelle studier. I forelesningene gjennomgår en bare sentrale emner fra 
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pensum, slik at de indiviauelle studier vil utgjøre en stor del av studentenes hverdag. 
Gruppearbeidene arrangeres enten av skolen/faglærer eller av studentene selv. 
Ved flere av studieretningene skal det utføres et selvstendig skriftlig arbeid, en såkalt 
seminaroppgave. Seminararbeidet ledes av en faglærer. 
Frammøtet til undervisningen er frivillig, men i enkelte fag kan framøte være en del 
av evalueringen. 
I begynnelsen av studiet blir det gitt rettledning i studieteknikk og orientering om stu
dieopplegget. Studentene bør så snart som mulig skaffe seg oversikt over viktig littera
tur og hovedpunktene i det stoffet som vil bli gjennomgått i løpet av semesteret, slik 
at de kan legge opp en rasjonell arbeidsplan. Lesesalen og biblioteket bør være det 
sentrale arbeidsstedet for det individuelle studiet. 
Det er ønskelig at studentene 0gså utenom den regulære undervisningen samarbei
der i mindre studiegrupper. Lærerne vil hjelpe til med å sette i gang slike grupper for 
de som ønsker det. 
Ellers er det viktig at det er god kontakt mellom studenter og lærere. En vil oppfordre 
studentene om å rådføre seg med lærerne når det har behov for rettledning i faglige 
spørsmål. 

Her i Romsdalsgt. 5 har administrasjonen og lærerne sine kontorer. 
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I denne bygningen finner studentene de fleste tilbud. 

Studieteknikk 

For å lette overgangen til et fritt studium, som studiet ved distriktshøgskolen er, tar 

skolen sikte på å arrangere kurs i studieteknikk i begynnelsen av hvert høstsemester. 

Forkurs 

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikk i første se
mester ved de flerårige studieretningene. For disse studenter tilbys det et forkurs i ma

tematikk som starter to uker før ordinær semesterstart. 

Før en kan gå opp til eksamen i Bedriftsøkonomi/regnskap, som er et av de obligatori
ske kursene på de flerårige studieretningene, må en ha bestått en elementær prøve i 
bokføring for handelsbedrifter. Denne prøven blir holdt som avslutning på et forkurs 

i bokføring som starter to uker før ordinær semesterstart. 
Nærmere orientering om de to forkursene finnes under de enkelte studieretninger. 
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Studieåret 
Studieåret er delt i to semestre, et høstsemester som varer fra ca. 25. august til ca. 20. 

desember og et vårsemester som varer fra ca. 10 januar til ca. 10. juni. I høstsemeste
ret er det undervisnings fra ca. 25. august til ca. 1. desember, deretter eksamen resten 

av semesteret, i vårsemesteret er det undervisning fra ca. 10. januar til ca. 5 mai, deret

ter eksamen resten av semesteret. 

Eksamen 
Studiet ved distriktshøgskolen er bygget opp etter kursprinsippet. Et kurs kan variere 
i omfang (betegnes med antall vekttall) og kan strekke seg over ett eller flere semestre. 

Hvert kurs avsluttes i alminnelighet med eksamen, skriftlig eller muntlig, individuel

le eller gruppeeksamener, eller en kombinasjon av disse. Studentene må selv sørge for 
å melde seg opp til de eksamener de skal opp i, frist for oppmelding er 15. mars i vårse

mesteret og 15. oktober i høstsemesteret. Det vises eller til eksamensreglementet. 

Seminaroppgave 
Studentene ved 4 av studeiretningene må, før studiet er fullført, utarbeide en selv

stendig seminaroppgave, enten alene eller sammen med andre studenter ved studie

retningen. Oppgaven utføres i siste semester, og den skrives normalt i tilknytning til 

det hovedvalgfag studentene velger. For å få avlegge seminaroppgave ved et studium, 

må studenten være opptatt som heltidsstudent ved vedkommende studieretning. 

Studenter ved det økonomisk/administrative studium må levere opplysninger om em

nevalg og (helst også) disposisjon på seminaroppgaven til administrasjonen innen 15. 

des. før tildeling av faglig veileder kan skje. 

Kompetanse 
Studiet ved distriktshøgskolen gir to former for kompetanse: 
a. Studiekompetanse
b. Yrkeskompetanse

Når det gjelder studiekompetanse, kan studiet ved distriktshøgskolen gå inn i, even

tuelt bli godskrevet som del av videre studier ved universitet og høgskoler (se under

omtale av videre studier.)
Yrkeskompetanse: Distriktshøgskolene skal primært gi studitilbud som er et alterna

tiv til universitetsstudium. De er dermed selvstendige utdanningsveger med sin egen

generelle kompetanse. Det kan i denne sammenheng være grunn til å understreke at

dh-studiene er relativt kortvarige og derfor ikke kan stilles på linje med langvarige

høgskole- og universitetsstudier.

En mer definert kompetanse vil etablere seg ut fra de erfaringer arbeidslivet selv etter

hvert vil få m.h.t. kandidater fra distriktshøgskolen. Erfaringene til nå gir grunn til å

vente at kandidater fra distriktshøgskolen får interessante og varierte arbeidsoppga

ver innenfor de yrkesområdene utdanningen tar sikte på.
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Studier ved distriktshøgskolen kan inngå som deler av videre studier ved universitete
ne. Enkeltstudier ved distriktshøgskolene gir således fritak for deler av cand.mag.
grad ved universitetene etter tid-for-tid prinsippet. Spørsmål om faglig innpassing er 
overlatt til den enkelte institusjon. 
Ved kongelig resolusjon av 20.2.81 ble det dessuten bestemt at gyldighetsområdet til 
eksamensloven er utvidet til også å omfatte de regionale høgskolene (herunder di
striktshøgskolene), slik at studenter kan oppnå cand.mag.-grad gjennom eksamener 
bare fra de regionale høgskolene. Reglementet for tildeling av cand.mag.-graden er 
tatt inn i studiehåndboka. 

For fire av høgskolens studieretinger finnes dessuten følgende spesielle godkjennin
ger i forbindelse med videre studier/undervisningskompetanse: 

Matematikk-studiet: 

Statsvitenskapbffent
lig adminstrasjon: 

Datafagstudiet: 

Økonomisk/adm
inistrativt studium: 

Årsenhet i adjunktkompetanse når studiet suppleres 
med kurs i fagmetodikk. 
20 vekttall i matematikk ved universitetene. 

- Ett-årig kompetansegivende del av lærer-, adjunkt
eller lektorutdanning når studet blir supplert med god
kjent fagmetodisk utdanning.

- Universitetene i Oslo og Bergen har godkjent den stats
vitenskapelige fagretningen som ekvivalent med stats
vitenskap grunnfag (Oslo) og sammenliknende poli
tikk grunnfag (Bergen). Innpassing av studiet i et
videre statsvitenskapelig studium kan bare skje etter
søknad fra den enkelte student.

- Informasjonsvitenskap grunnfag/20 vekttall i databe
handling ved universitenene.
I-årig videreutdanning for lærere.

- I-årig videreutdanning for lærere.

For de to-årige studieretningene økonomisk/administrativ og transportfag er det også 
muligheter for overgang til andre høgskoler. Nærmere opplysninger om disse regler 
fås ved henvendelse til den enkelte høgskole eller til distriktshøgskolen i Molde. 
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Deltidsstudenter 
De fleste forelesningene er åpne for alle interesserte, og det er anledning til å ta de
ler av studiene som videretudannings- eller suppleringskurs. 
De som skal ta eksamen må la seg registrere som deltidsstudenter. For deltidsstu
denter gjelder bl.a. følgende regler: 

1. Deltidsstudenter er de som følger undervisning/tar eksmen ved distriktshøgs
kolen, men som ikke er tatt opp som studenter etter vedtak av opptakskomite
en, samt tidligere opptatte heltidsstudenter som tar eksamen senere enn ett år et
ter utløpt ordinær studietid.

2. Deltidsstudenter må innen den frist som er fastsatt for oppmelding til eksamen

melde seg opp til eksamen på eget skjema.

3. Kandidater får utstedt et registreringsbevis med opplysning om studentnummer.

Registreringsbeviset sammen med godkjent legitimasjon må framlegges ved

eksamen.

4. Deltidsstudenter kan normalt ikke framstille seg til eksamen i mer enn 12 vekttall
pr. studieår, maksimum 8 vekttall pr. semester. Det tas forbehold om at reglene kan

bli endret.

Desentraliserte kurs 
En viktig oppgave for distriktshøgskolen er å tilby desentralisert kursvirksomhet som 
supplement til den ordinære undervisningen. Dette kan være alternativ førstegangs

utdanning, videreutdanning eller etterutdanning. 

Til nå har Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde gitt en rekke slike tilbud på 

høgskolen, andre i øvrige deler av fylket. Disse kursene er åpne for alle. 

Kontinuerlig revisjon 
De enkelte studieplaner er under kontinuerlig revisjon. Det tas derfor forbehold om 

endringer. 

Administrasjon 
Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde, administreres sammen med de andre re

gionale høgskoler i fylket: Møre og Romsdal distriktshøgskole, Volda, Møre og Roms-
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dal ingeniørhøgskole, Ålesund, Volda lærerhøgskole, Sjukepleierhøgskolen i Molde 
og Sjukepleiarhøgskolen i Ålesund av Møre og Romsdal høgskolestyre. Styret har 9 
medlemmer: 5 representanter for Kultur- og vitenskapsdepartementet, 2 fra de ansat
te og 2 fra studentene ved de regionale høgskolene. Styret velger selv formann. 
Styresekretariatet er i Volda. 
Rektor er øverste valgte leder ved høgskolen, og er formann i høgskoleråd og arbeid
sutvalg. Han deltar som observatør i høgskolestyret og er høgskolens representant 
utad. 
Kontorsjefen er leder for administrasjonen og har ansvar for økonomi- og personal
forvaltningen. 
Det er et prinsipp at studentene skal ha valgte representanter i alle organ, utvalg og 
komiteer som arbeider med undervisning, administrative saker og den videre utvik
lingen av skolen. 

Høgskolen holder til i fem bygninger i Molde sentrum og de forskjellige aktiviteter er 
lokalisert slik: 

Romsdalsgata 5; Ekspedisjon, kontor for administrasjon og lærere, trykkeri, under
visningsrom, møterom og kantine. 

Øvre veg l O; Datasentral, undervisningsrom og terminalrom. 

Øvre veg 11; Kontorer, terminalrom. 

Øvre veg 12; Mikroprosessorlaboratorium, terminalrom og kontorer. 

Byfoged Motzfeldtsgt. 6; Undervisningsrom, grupperom, lesesaler, bibliotek, stu
dentkontor, kontor for Studentsamskipnaden, kantine, bokhandel, velferdsrom, opp
holdsrom og hobbyrom. 

Distriktshøgskolen i Molde har eget dataanlegg som brukes til undervisning og til di
verse prosjekter hvor studenter og lærere deltar. Anlegget består av to moderne VAX 
11/750-maskiner som er levert av Digital Norge A/S. I tillegg har skolen også mikroda
tamaskiner som benyttes i undervisning og prosjektarbeid. De fleste studentene vil 
stifte bekjentskap med dette anlegget i løpet av sin studietid ved distriktshøgskolen. 
Den praktiske EDB-undervisningen foregår ved utstrakt bruk av anlegget ved hjelp 
av et stort antall skjermterminaler, skrivende terminaler, linjeskrivere etc. Data
anlegget brukes også i administrativ sammenheng. 
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Interne styringsorganer 

Høgskolerådet 

Høgskolerådet er skolens øverste, interne styringsorgan. Det er sammensatt av repre
sentanter for lærerne ved skolen, representanter for de øvrige ansatte og studentene. 
Høgskolerådet er ansvarlig for høgskolens faglige virksomhet, herunder hovedlinjer 
for høgskolens undervisnings- og forskningsvirksomhet. 
Høgskolerådet er videre tildelt ansvaret for budsjetter og langtidsplaner for høgsko
len, herunder prioritering av enkelttiltak, forslag om opprettelse av nye stillinger og 
fordeling av tildelte midler. 

Arbeidsutvalget 

Under høgskolerådet har en arbeidsutvalget. Dette er sammensatt av formann og 
nestformann i høgskolerådet og fire andre medlemmer med varamenn valgt av høgs
kolerådet blant høgskolrådets medlemmer. 
Arbeidsutvalget forbereder saker for høgskolerådet, og er utøvende organ for rådet. 

Linjemøte 

Hver studieretning har linjemøte. 
Linjemøtet er det sentrale debatt- og informasjonsforum ved studieretningen. Møtet 
kan med vanlig flertatt vedta uttalelser i saker som angår studieretningen eller 

høgskolen. 

Styringsgrupper 
Hver studieretning har en styringsgruppe, til vanlig med tre lærer- og tre studentre
presentanter. 
Styringsgruppene er ansvarlig for framdriften av studieretningen og samordningen 
av de ulike undervisningstilbud til et helhetlig studium, og for at rammen for de enkel
te kurs er slik at de får et faglig innhold som er i overensstemmelse med utdanningens 
målsetting. Styringsgruppen har også et pedagogisk ansvar for studieretningen. 
Formann i styringsgruppen kalles studieleder. 

Innstillingsråd 
Innstillingsrådet er det sentrale organet i tilsettingssaker ved distriktshøgskolen. I de 
tilfeller hvor tilsetting skjer i høgskolestyret og Kultur- og vitenskapsdepartementet, 
foretar innstillingsrådet innstilling. I de saker tilsettingsmyndighet er gitt til høgsko-
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len, foretar innstillingsrådet tilsetting. Innstillingsrådet gir dessuten innstilling i per
misjonssaker. 
Innstillingsrådet består av 5 medlemmer, hvorav 2 tjenestemannsrepresentanter. 

Fagseksjoner 

Undervisningspersonalet grupperes i fagseksjoner etter sine fagområder. Høgskolerå
det fastsetter hvilke fagseksjoner institusjonen skal ha. For tiden er det tre fagseksjo

ner ved distriktshøgskolen i Molde: 

Økonomisk fagseksjon 
- Data-fagseksjon

- Matematikk fagseksjon

Fagseksjonene er et forum for informasjon og diskusjon av faglige spørsmål. Fagsek
sjonene skal ha et særlig ansvar for faglig utvikling, utredningsarbeid og forskning. 
Hver fagsesksjon velger formann, nestformann og eventuelt sekretær blant sine med
lemmer. 

Studentforeninga er Molde-studentenes interesseorganisasjon når det gjelder faglige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmål. Styret består av 5 medlemmer som blir 

valgt ved urnevalg. Studentforeninga får økonomisk støtte fra Studentsamskipnaden 

og støtter igjen sine underutvalg og undergrupper økonomisk. 
Studentforeninga har kontor i Byfoged Motzfeldtsgt. 6 og har telefonnr. (072) 54 425 

Allmøtet er studentenes høyeste organ, og det blir vanligvis holdt onsdager fra kl. 

12.15. 

Følgende underutvalg sorterer direkte under Studentforeninga, og det velges repre

sentater til disse utvalg hvert semester: 

Idrettsutvalget disponerer timer ved gymnaset og i Idrettens hus. Ved skolen er det ak
tivt volleyballmiljø hvor en spiller både dame- og herrelag i serien. Det er også et ak

tivt fotballmiljø og basketballmiljø. Det blir i regi av idrettslaget arrangert forskjellige 
stafetter. 
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Ekko-utvalget har som oppgave å skaffe foredragsholdere, arrangere diskusjonskvel

der, ekskursjoner og andre kulturelle arrangement. 

Kroutvalget skal sørge for den administrasjon som kroaktiviteten på skolen krever. 

Det blir arrangert krokveid en gang i uka med enten levende musikk eller diskotek. 

Følgende aktivitetsgrupperinger fungerer uavhengig av Studentforeninga, men de 

kan i enkelte tilfeller få økonomisk støtte fra Studentforeninga: 

Fotogruppa disponerer mørkerom og gir instruksjon i fotografering og mørkerom

sarbeid. 

Nye DH-posten. Populær avis med aktuelle tema. 
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Kristelig studentlag arrangerer lagsmøter, morgenandakter og samlinger i helger. 

Dykkergruppa er en interessegruppe for den som har dykking som hobby, og den dri
ver et utstrakt samarbeid med Molde Dykkerklubb. 

Målde Disharmoniske er et studentorkester der spilleglade studenter er velkommen 
i et uformelt miljø. Orkesteret deltar ved ulike studentarrangement, så har du instru

ment, så ta det med! 

R.O P (Rett Over Polet) - koret for alle som tror de har sangstemme.

Molde Moderate Studenforening ble stiftet i januar 1977 og Rødt/grønt alternativ ble 
stiftet våren 1983 og de er begge fora for politisk debatt. 

Jentegruppa tar for seg kvinnens stilling i dagens samfunn. Gruppa er partipolitisk 
uavhengig, og ikke kollektivt tilknyttet noen kvinneorganisasjon. 

Nye DH-posten er et internt debatt- og informasjonsorgan. Avisen er et samarbeid
sprosjekt mellom studentforeninga, Studentsamskipnaden og distriktshøgskolen. 
Redaktøren er alltid student og ansettes for 1 år om gangen. Nye OH-posten har kon
tor i Byfoged Motzfeldstgt. 6. 

Distriktshøgskolestudentenes Landsforbund (DHL) er den studentpolitiske interes

seorganisasjon for alle OH-studenter. DHL har 13 medlemsskolen med ca. 7500 stu
denter. 

DHL jobber primært for studentenes sosiale, faglige og demokratiske rettigheter, men 
engasjerer seg også i allmenpolitiske saker, først og fremst innenfor internasjonalt so
lidartitetsarbeid. 
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Eksempler på saker som står sentralt i DHes arbeide er: 

Faglig utvikling 
Likestilling 
Studentvelferd 
Studentdemokrati 
Studiefinansiering 

Landsmøtet er DHLs høyeste organ og holdes i mars/april hvert år. 

DH-studenten er avisa til DHL. Den ledes av en redaksjon på 4 som er valgt av lands
møtet. Avisa kommer gratis til alle medlemmer i DHL 5-6 ganger i året. Styre og sek
retariat for DHL er i Molde studieåret 1986/87. 

Studensamskipnaden i 
Studentsamskipnaden i Molde ble etablert 1. januar 1976 i et samarbeid mellom stu
dentene og distriktshøgskolen. Den har til formål å ta seg av studentenes økonomiske, 
sosiale og kulturelle interesser. Samskipnaden bygges på frivillig medlemskap idet en 
foreløpig ikke har fått lovhjemmel slik som de andre samskipnadene. 
Kultur- og vitenskapsdepartementet gir økonomisk støtte til samskipnaden, og den er 
av departementet tillagt styrefunksjon for velferdstiltakene for studentene ved di
striktshøgskolen. Samskipnaden tar sikte på å gi studentene et vanlig samskipnad
stilbud. 

Lærebøker m.v. Studentsamskipnaden har sin egen studenbokhandel - ODIN BOK

OG PAPIR - beliggende i høgskolens lokaler i Byfoged Motzfeldtsgate 6. Her får stu
denten kjøpt alle nødvendige lærebøker samt kompendier og eksamensoppgaver m.v. 
som blir trykt ved høgskolen. Skjønnlitteratur, papir og rekvisita er også en del av til
budet sammen med kioskvarer. 

Kantinevirksomhet. I skolens lokaler i Byfoged Motzfeldtsgate 6 har Studensamskip
naden sin hovedkantine - KOKKEN'S CAFETINA - som selger både varmmat og 
kaldmat til lavere priser enn det som er vanlig på andre serveringssteder. I Romsdals
gata 5, hvor høgskolens administrasjon holder til, har også SiM en kantine. Her blir 
det solgt kaffe, te, rundtstykker m.m. 
Åpningstider begge steder er mandag t.o.m. fredag. 
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Boligtilbud. Stiftelsen Molde Studentheim har i 1970-74 ført opp 3 boligblokker i Fa
brikkveien 4/8. Her er det nå 83 hybler, 28 studioleiligheter og en familieleilighet. 

I begynnelsen av studiåret 1980/81 tok en i bruk 5 mindre blokker i Kvamområdet, 
4 km vest for sentrum. Her er det 62 hybler, 4 hybler spesialinnredet for handikappe

de, 18 2-roms leiligheter og 3 3-roms leiligheter. 

I tillegg har vi fra og med årsskiftet 1985/86 overtatt en studentbolig i Glomstuveien 

med 30 hybler og 2 hybelleiligheter. 

I alt disponeres ca 200 leieforhold av den totale boligmengde til dh-studentene. Stu

densamskipnaden har ansvaret for den forretningsmessige drift, og står for tildelin

gen av boligene. Eget søknadsskjema må benyttes. Priser på hybler og leiligheter opp
gis av Studensamskipnaden. 

Boligformidling. Boligsituasjonen i Molde er for tiden god. Det er imidlertid ikke alle 

som kan få botilbud i studentboligene. For disse har samskipnaden forsøkt å bistå i 

formidling av hybler m.v. på det private boligmarked. Det er viktig at samskipnaden 

får alle boligsøkere registrert. Bruk eget skjema. 

Midlertidig innkvartering. Ved RiMo Hostel, Fabrikkveien 4/9, kan nye studenter og 

deres familier få meget rimelig innkvartering når de kommer til Molde. Tilbudet er ve

legnet mens man f.eks. søker etter bolig på det private marked. 

Barnehagetilbud. Studentsamskipnaden har fått reservert fem barnehageplasser 
med senere søknads- og inntaksfrister enn for de øvrige barnehageplasser i kommu
nen. Disse kan søkes tildelt for barn av «nye» studenter. «Gamle» studenter må søke 

innenfor de ordinære søknadsfrister. Søknadskjema tilsendes på forespørsel. Nærme

re opplysninger om søknadsfrister m.m. gis av Studentsamskipnaden. 

Diverse tiltak. For velferdsorganisasjonen står det ennå igjen en rekke oppgaver å ta 

fatt på å løse. Dette gjelder f.eks. helsetjeneste, tannlegetjeneste m.v. Det er en forut

setning at studentene selv -gjennom sine representanter i de forskjellig organer -skal 

være med på å prege utviklingen på disse områder. 

Andre opplysninger. Frister for søknad om hybler blir kunngjort særskilt; men nor

malt er det ca. 15. mai for studenter som tidligere er opptatt ved skolen og 15. juli for 

nye studenter. Søknadskjema fås ved henvendelse til samskipnaden eller blir tilsendt 

automatisk ved opptak til høgskolen. 

Studentsamskipnadens administrasjon holder til i høgskolens lokaler i Byfoged 

Motzfieldgt. 6. 
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Forespørsler og søknader sendes til 

Studentsamskipnaden i Molde 

Byfoged Motzfeldtsgt. 6, Pboks. 394, 

6401 Molde 

Samskipnadens telefon er 072-51 077 eller 072-55 686 

Statens lånekasse for utdanning 
Studenter ved distriktshøgskolen kan søke om lån og stipend fra Statens lånekass for 

utdanning. Søknad om støtte skrives på fastsatte skjema som en får ved å henvende 

seg til Studentsamskipnaden, ekspedisjon i Romsdalsgt. 5 eller direkte til lånekassen. 

Nye studenter får søknadsskjema tilsendt sammen med melding om opptak. 

Når det gjelder utfylling av søknaden, er det viktig at en svarer nøyaktig på alle spørs

mål og legger ved alle attester og vitnemål i bekreftet avskrift. Er du i tvil om utfylling 

av søknaden, kan du få hjelp ved å henvende deg enten til studieveileder eller til sam

skipnaden. En raskest mulig behandling av søknaden sikres ved at den sendes inn via 

Studentsamskipnaden (nye studenter sender inn utfylt søknad sammen med svar på 

opptak.) 

Når det gjelder søknadsfrister og mer detaljerte opplysninger, viser en til egen brosjy

re fra Statens lånekasse for utdanning, Økernveien 145, Oslo 5. Telefon: (02) 64 52 52 
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Det tre-årige datafagstudiet ved Møre og Romsdal Distriktshøgskole er i hovedsak 

rettet mot administrativ databehandling. Men det finnes også en spesialretning innen 

feltet mikroprosessorteknikk. 

I studiet presenteres metoder og teknikker for systematisk behandling av data, og for 

programmering av datamaskiner. Det legges stor vekt på at studentene selv skal få 

praktiske erfaringer, gjennom øvinger, prosjektarbeid knyttet til de enkelte kurs og 
gjennom den avsluttende hovedoppgaven. I løpet av studiet vil studentene lære å bru

ke forskjellige typer datamaskiner. 

Formålet med studet er to-delt. Først og fremst skal en lære de grunnleggende 

metoder og teknikker i faget. Med disse skal en få det nødvendige fundament til å 

kunne fungere i faget over lang tid - selv om maskinene, programmeringsspråkene og 

annet verktøy skifter. Dernest skal en få praktisk erfaring med dagens maskin- og pro
gramvare, slik at en fort kan gjøre en nyttig jobb i arbeidslivet. Dette oppnås i studiet 

gjennom forelesninger med presentasjon av teoretisk stoff, og gjennom praktiske 

oppgaver. 

Studiet er bygget opp av tre typer fag obligatoriske fag, valgfag og spesialemner. 

Obligatoriske fag blir gitt hvert år, valgfag normalt annet hvert år og spesialemner blir 

gitt ut fra interesser og behov. I studiets siste år skal studentene gjennomføre en 
hoved-

oppgave. Denne går over et år og vil være et selvstendig utviklingsarbeid. Både i den

ne oppgaven og i de enkelte prosjektarbeid blir studentene oppfordret til å arbeide i 

grupper. 

De fleste obligatoriske fag er rene EDB-fag, men studiet har også metodefag som ma

tematikk/statistikk og mer anvendte fag som bedriftsøkonomi/regnskap. Som valgfag 
kan en velge datafag, men det er også muligheter til å ta fag fra de andre studieretnin

gene ved distriktshøgskolen. Studentene kan derfor til en viss grad forme sitt eget stu

dium gjennom valg av fag. 
Studiet krever en stor grad av egeninnsats og selvstendig arbeid. Det er arbeidskreven

de. Selve undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvinger og prosjektar

beid. I dette arbeidet vil en benytte høgskolens dataanlegg (to VAX 11/7 50, et stort an
tall Rainbow-mikromaskiner, og diverste spesialutstyr). 
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Programmeringen vil hovdsakelig foregå i Pascal. Andre programmeringsspråk som 

benyttes i undervisningen er Cobol, Fortran, Simula, Ada og Prolog. I flere av kurse
ne vil en bruke standard programvare som operativsystemer, databaseprogrammer og 

applikasjonsgeneratorer. 

En bør merke seg at datafag-studiet ikke er et egentlig realfagstudium. Det inneholder 

ulike fagkomponenter og en bakgrunn i språkfag vil være like god som en bakgrunn 
i mer naturvitenskapelige fag. Studiet passer like godt for begge kjønn. K vinneande

len ved studiet er høy (mellom 30 og 50%). 
Etterspørselen etter personer med datafaglig utdanning er for tiden meget stor. Yrket 

er preget av den raske utviklingen som datamaskinen og datafaget har gjennomgått. 
Det er utradisjonelt og krever eyne til omstilling og arbeidet byr ofte på nye og utfor

drende problemstillinger. 

Forkunnskaper, forkurs 
I utgangspunktet bygger undervisningsopplegget på eksamen fra 3-årig videregående 

skole, almenfaglig studieretning eller annen tilsvarende utdanning. 
Det viser seg imidlertid at mange studenter har problemer med matematikk i første 

semester. Studenter som har eksamen fra real/naturfag-linje i det gamle gymnaset el
ler eksamen fra naturfaglig studieretning i den videregående skole vil i utgangspunk

tet ha de nødvendige forkunnskaper i matematikk. Studenter med annen bakgrunn 

bør sette seg inn i den videregående skoles pensum i algebra og funksjonslære før stu
diet starter. Det tilbys også et forkurs i matematikk som starter to uker før semester

start. Se omtale av dette kurset under matematikkstudiet. 
Studenter som ikke har kjennskap til elementær bokføring bør sette seg inn i dette før 
studiet starter. Før en kan gå opp til eksamen i det obligatoriske faget Bedriftsøkono
mi/regnskap må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i bokføring. Denne 

prøven avholdes i første semester, og er avslutningen på et forkurs i bokføring som 

starter to uker før ordinær semesterstart. Se omtale av dette kurset under det økono

misk/administrative studiet. 
En vesentlig del av litteraturen i datafagstudiet er på engelsk. 

Hovedfagsstudium 

For de som er interessert i å studere videre mot et hovedfag (cand. scient. graden) fin
nes det en fleksibel overgangsordning. Med 70 vekttall fra distriktshøgskolen (dvs. et 

halv år i tillegg til 3-års studiet) kan en søke om opptak direkte på hovedfasstudiet ved 
Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen. For de som er interessert kan det 

praktiske arbeidet med hovedfastudiet utføres ved distriktshøgskolen. 

Det arbeides med å få igang lignende overgangsordninger til andre universiteter. 
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Oppbygging av studiet 

1. ar:

Høst Vår 
�------------�----------------

DflOO Innføring i programmering Df200 Videregående program� 
(Pascal) ._ 5 rnering (Pascal og Fortran) 2 

Df205 Prosjekt i videreg. prog. 3 

4 

Diskret maternatik k 4 

Statistikk I 2 

2. år:
Høst Vår 

Df300Fiiorganisering og data- Df400 Systemering 
basesystemer (Cobol) 5

Valgfag 5 Valgfag 5 

3. år:
Høst Var 

Df500 Howdoppga\C 10 

. _____ T, _________ -------- -•--- -------- ------/ Valgfag 5 , Valgfag 5 
L..:....:.: __________________ _____________ I --- ':- ---�---------

Vekttall er angitt for hvert kurs. Normal belastning vil være 20 vekttall pr. år. 

Valgfrie fag 

Datafagseksjonen tilbyr følgende valgfag: 
- Df600 Databasekonstruksjon

Df6 I O Datamaskinarkitektur
- Df620 Mikroprosessorteknikk
- Df630 Operativsystemer
- Df640 Algoritmer og datastrukturer
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- Df 650 Edb og samfll'nn

- Df655 Prosjekt i Edb og samfunn

- Df660 Grafisk databehandling
- Df670 Simulering

Disse fagene vil normalt blir tilbudt annet hvert år. En student vil dermed få tilbud 
om å ta et spesielt fag enten i 3. (4.) eller 5. (6.) semester (med en bedring i lærersitua

sjonen vil det imidlertid bli mulig å gi valgfag hvert år). I tillegg vil det bli tilbudt un

dervisning i spesialemner. I slutten av hvert vårsemester vil det blir gitt en presenta
sjon av de fagene som vil bli tilbudt i det kommende studieår. 

Datafag-studenter kan også ta.valgfag fra de andre studieretningene ved høgskolen i 

den grad disse fagene kan passes inn i datafagstudiet. Det er ikke satt begrensninger 

på hvilke valgfag en kan ta, men minst 10 av de 20 vekttallene som kan velges må tas 

fra fag som gis av datafagseksjonen. 

Under er det gitt en liste over noen valgfag som vi mener vil være nyttige for datafag
studenter: 

- Arbeidslivskunnskap

- Arbeidslivspsykologi

- Driftsregnskap
- Innføring i markedsføring

- Lineær algebra
- Numeriske beregninger

- Operasjonsanalyse I og II

- Organisasjonsteori I

- Regnskapslovgivning og regnskapspraksis

- Samfunnsøkonomi I (Sø I00+Sø200)
- Statstikk II

Se forøvrig beskrivelse av de enkelte fag under de aktuelle studeretningene. 

De enkelte fag 
Datafag er et fagfelt i rask utvikling. Mange av fagene er derfor relativt nye og har 

ennå ikke funnet sin endelige utforming. Nye fag vil også kunne komme til etterhvert. 

Studieplanen vil derfor stadig være under vurdering og utprøving. Opplysningene 

som blir gitt her vil derfor kunne endres i løpet av studiet. 

For hvert fag er det oppgitt aktuell litteratur. Dette er ikke alltid det samme som pen

sumlitteratur. Pensumlitteratur vil bli opplyst av den faglærer som skal gi kurset. Men 
den oppgitte litteraturen vil stort sett dekke pensum i faget, og gi et inntrykk av fagets 

innhold. 
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I arbeid ved terminalen. 

Ma 100 Diskret matematikk 

Forkunnskaper: Ingen 

Kurset gir en innføring i følgende emner: logikk, mengelære, relasjoner, funksjoner, 

Boolesk algebra, tall og tallsystemer, kongruenser, induksjon, matriser, grafer og ma

tematiske modeller. 

Det vil bli lagt vekt på å knytte forbindelser til praktisk og teoretisk databehandling. 

Kurset gir det nødvendige matematiske grunnlag for en rekke kurs i datafag. 

Vekttall: 

Varighet: 

Frekvens: 

Forelesninger: 

Org.øvinger: 

Eksamen 
Karakterform: 

4 

1 år 
hvert år 
2 t pr. uke 

2t pr. uke 

6 t, skriftlig 
tallkarakterer 
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Vektall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forlesninger: 
Org. øvinger: 
Eksamen: 
Karakterform: 

3 
I semester 

hver vår 
It pr. uke. 
3t pr. uke 
Godkjenning av prosjektoppgaven 
Bestått/ikke bestått 

Forutsetter: Df200. 

Målsettingen for kurset er å gi praktisk og teoretisk kunnskap om fil- og databasesy
stemer. Med kurset skal en bli istand til å vurdere hva slags lagringsstruktur som best 
kan betjene ulike oppgaver, og lære å bruke informasjonssystem som baserer seg på 
ulike lagringsstrukturer. 
En rekke forskjellige filtyper vil bli behandlet: sekvensielle-, indekssekvensielle-, 
randomiserte-, kjedede- og inverterte filer. V idere datauavhengighet, konseptuell da
tamodellering, herunder forskjellige brukersyn på samme database, avbilding av hie
rarkiske modeller, nettverksmodeller og relasjonsmodeller. Implementasjon av data
baser ved hjelp av ODL .språk («data description language»). DML-språk («data ma
nipulation language») vil også bli behandlet. 
For praktiske øvinger vil en bruke programmeringsspråket Cobol, VAX/RMS og 
VAX/DBMS. 

LITTERATUR: 

Bratsbergsengen,K.,Hofstad,K .,Wibe,K .: Filsystemer og databaser, Tapir, 1981. 
Martin, J.: Computer Data Base Organization, Prentice Hall, 1977. 
McFadden, F.R., Hoffer, J.A.: Data Base Management, Benjamin/Cummings Pu
blishing Company, 1985. 

Vekttall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forelsninger: 
Org. øvinger: 

Eksamen: 
Karakterform: 
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Forkunnskaper: Df300 

Kurset skal gi en innsikt i de problemer en står overfor ved utvikling og igangsetting 

av store informasjonssystemer. Det skal videre gi en oversikt i en del sentrale teknik

ker spesielt med hensyn på analyse- og konstruksjonsfasen. Ulike metoder og verktøy 
skal sammenlignes med sikte på å finne fram til fellestrekk og ulikheter. 
I de metodene som gjennomgås vil en legge stor vekt på hvordan en skal sikre god kva

litet i programvaren. Det vil om mulig bli arrangert et eget seminar omkring temaet 
kvalitetssikring. Kurset skal gi en oversikt over teknikker for å organisere arbeidet i et 
systemeringsprosjekt, disponering av ressurser og kontroll med ressursbruken gjen

nom prosjektet. 
En viktig del av kurset er en prosjektoppgave som skal gjennomføres parallelt med 

forelsningene. I denne skal studentene anvende en bestemt metode for å konstrukere 
et informasjonssystem for en bedrift. Arbeidet prosjektoppgaven vil utgjøre omtrent 
halvparten av arbeidsbelastningen i kurset. Oppgaven skal gjennomføres som grup
pearbeid. Resultatet av prosjektarbeidet skal foreligge i form av en rapport som skal 
være godkjent før en kan ta eksamen. 

Vekttal: 

Varighet: 
Frekvens: 
Forelesninger: 
Org. øvinger 
Eksamen: 

Karakterform: 

5 

I semester 
hver vår 

4t pr. uke 
4t pr. uke 
6t, skriftlig 

tallkarakterer 

Df500 Hovedoppgave 

Forkunnskaper: for å starte på hovedoppgaven kreves det at kandidaten har bestått 
eksamen i samtlige obligatoriske fag for datafagstudiet. Datafagseksjonen kan i spe

sielle tilfeller fravike fra denne regelen. 

Hovedoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. Den vil vanligvis bestå 

av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen skal studentene gjennomføre 
litteraturstudier, gi en analyse av de problemer de skal løse, gi en oversikt over de me

toder og teknikker som er brukt i den praktiske delen, m.m. I den praktiske delen skal 
studentene vanligvis utvikle et programsystem. 
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Studentene kan selv foreslå oppgaver. I så fall skal oppgavene godkjennes av sek
sjonen. 
Oppgavene vil vanligvis bli løst av grupper på 2 til 3 studenter. Resultatet skal forelig
ge som en rapport. I tillegg vil studentene bli bedt om å gi en muntlig presentasjon av 
rapporten, i form av et foredrag. Karakteren vil i hovedsak bli gitt ut fra den skriftlige 
rapporten, men den muntlige framstillingen vil også telle med under sensureringen. 

Vektall: 
Varighet: 
Eksamen: 
Karakterform: 

10 
1 år 
Skriftlig rapport, muntlig framstilling 
tallkarakterer 

Df600 Databasekonstruksjon 

Forkunnskaper: Df300. 

Kurset vil gi en grundig innføring i praktisk bruk av nettverks-(CODASYL-) databa
sesystem. 
Et obligatorisk prosjektarbeid vil være sentralt i kurset. Dette vil være konsentrert om 
utviklingen av et databasebasert informasjonssystem. I kurset vil det bli lagt vekt på 
admnistrasjon av en utviklet database med endrings- og tilpasningsarbeid, sikringsar
beid, etc. Det praktiske utviklingsarbeidet vil også omfatte bruk av forskjellig verktøy 
som omgir VAX-11 DBMS, slik som skjermhåndteringsverktøy, rapportgeneratorer, 
o.l. 
Et relasjonsdatabasesystem vil også bli gjennomgått og de vesentligste forskjellene 
mellom nettverks- og relasjonsdatabasesystem vil bli diskutert, spesielt med hensyn 
på etablering, administrasjon og aksessering. Det vil også bli gitt en presentasjon av 
flerbruker- og distribuerte databaser. 

LITTERATUR: 

Date, C.J.: An Introduction to database systems, vol IL 

Vekttall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forelesninger: 
Org. øvinger: 
Eksamen: 
Karakterform: 
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I semester 
annen hver vår 
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Df 610 Datamaskinarkitektur 

Forkunnskaper: Df200 og Df205 

Kurset gir en innføring i datamaskinens arkitektur. Oppbyggingen og virkemåten til 

prosessorer, registre, hurtiglager og inn/ut-enheter vil bli behandlet. En beskrivelse av 

fysiske nett for datakommunikasjon vil også inngå i kurset. Det vil videre bli gitt en 

innføring i grunnleggende algoritmer for beregninger, og for hvordan disse kan reali

seres i maskinvaren. En rekke eksempler på prosessorer og datamaskinsystemer vil bli 

presentert .  Gjennom øvingsdelen av kurset vil en blant annet lære å programmere i 

assemblykode. 

Ved siden av vonNeumann-arkitekturen vil en til sist i kurset ta opp nyere arkitektu

rer for datamaskiner. 

LITTERATUR: 

Baer, J.L.: Computer Systems architecture, Computer Sciense Press, 1980. 

Vekttall: 

Varighet: 
Frekvens: 

Forelsninger: 

Org. øvinger: 

Eksamen: 

Karakterform: 

5 

1 semester 
annen hver høst 

4t pr. uke 

4t pr. uke 

6t , skriftlig 

talkarakterer 

Df620 Mikroprosessorteknikk 

Forutsetter: Df610 

Kurset er generelt lagt opp for å gi studentene en innføring i bruken av programmer

bar elektronikk i diverse styringssystemer. Spesielt blir de mest vanlige mikroproses

sorer med tilhørende elektroniske komponenter gjennomgått. 

Hovedvekten blir lagt på å lære studentene å skrive programmer for disse prosessore

ne og herunder bruke de hjelpemidler høgskolens mikroprosessorlaboratorium rår 

over, spesielt det såkalte utviklingsanlegget med tilhørende programvare. 
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I kurset inngår også en elektronikkdel, der de viktigste komponentene og kretsene 

innen digital elektronikk blir beskrevet . Det vil også bli gitt en innføring i fysikken bak 

disse komponentene, for at studentene lettere skal forstå hva som er de ulike kompo

nenetenes styrke og begrensninger. 

Det vil bli gitt en obligatorisk prosjektoppgave. 

LITTERATUR: 

Tocci, R.J.: Digital Systems, Prentice Hall, 1977. 

Fløtre, A.: Elektronikk for grunnkurs, Universitetsforlaget, 1983. 

Practical Microprosessors, Hewlett Packard. 

Almeby, J.: Konstruera og programera med 8748, Studentlitteratur, 1979. 

Vekttall: 
Varighet: 

Frekvens: 

Forelesninger: 

Org. øvinger 

Eksamen: 

Karakterform: 

5 
I semester 

annen hver vår 

4t pr. uke 
4t pr. uke 

6t, skriftlig/muntlig 

tallkarakterer 

Df630 Operativsystemer 

Forutsetter: Df610. 

Kurset gir en innføring i operativsystemer for flerbrukermaskiner. Spesielt vil en ta 
for seg parallelle prosesser og hvordan disse kan kommunisere. Det vil videre blir gitt 

en innføring i datanett og nettverksbaserte systemer. 
Aktuelle emner: prosess/program, semaforer og monitorer, avbrudd («interrupt»), ib 

og «i,b-drivere», organisering av primærlager, basis filsystem, deadlock

problematikk, «scheduling» og ressursadministrasjon, sikkerhet og beskyttelse, pro

tokoller for kommunikasjon. 
Øvingene vil i det vesentlige være konsentrert om parallelle prosesser. De vil bli utført 

i et språk spesielt egnet for dette formålet (f.eks. Concurrent Pascal). 

LITTERATUR: 

Petterson, J.L., Silberschatz, A.: Operating System Consepts, Addison-Wesley, 1985 

Brinch Hansen, P: Operating System Principles, Prentice Hall, 1973. 
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Vektall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forelesninger: 
Org. øvinger 
Eksamen: 
Karakterform: 

5 
1 semester 
annen hver vår 
4t pr. uke 
4t pr. uke 
6t, skriftlig 

tallkarakterer 

Algoritmer og datastrukturer (Pascal og Ada) 

Forutsetter: Df200 og Df205. 

Kurset gir en grundig innføring i forskjellige datastrukturer og hvordan data i slike 
strukturer kan behandles. Det tas utgangspunkt i pensum fra Df200, spesielt i liste
og trestrukturer og i rekursjon. 
Aktuelle emner i lister, trær, grafer (nettverk), rekursive algoritmer, algoritmer for sø
king og sortering, dynamisk lagerallokering, analyse av algoritmer m.h.p. tids- og 
plass-forbruk, NP-komplette problemer. Det vil bli gitt en rekke øvingsoppgaver om
kring disse emnene (programmeringsspråk Pascal). Videre vil vi ta opp emner som 
modulær programmering (spesifikasjon og implementasjon av moduler) og parallelle 
prosesser. I denne siste delen vil programmeringsspråket Ada bli benyttet. 

LITTERATUR: 

Aho, A., Hopcroft, J.E., Ullman, J.D.: Data Structures and Algorithms, Addison

Wesley, 1983. 
Wirth, N.: Algorithms+ Data Structures = Programs, Prentice Hall, 1976. 
Olsen, K .A .: Programmeringsspråket Ada, Universitetsforlaget 1983. 

Vekttall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forelesninger: 
Org. øvelser: 
Eksamen: 
Karakterform: 

5 
I semester 
annen hver høst 
4t pr. uke 
4t pr. uke 
6t, skriftlig 
tall ka rak te rer 
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Df650 EDB og Samfunn 

Forkunnskaper: Dfl00 eller Dfl0I. 

I dag, omtrent 40 år siden den første datamaskin ble iaget, brukes elektronisk databe
handling i de fleste virksomheter. I dette kurset vil vi vise hvordan denne utviklingen 

har foregått, og presentere hvilke virkninger datamaskinen har hatt for samfunnet. 
Her vil vi spesielt studere sysselsetting, arbeidsmiljø og endringer i organisasjons

struktur. Spesielt vil vi legge vekt på å få fram hvilke begrensninger som ligger i denne 
nye teknologien - hva datamaskinene kan og hva de ikke kan. 

I kurset vil det bli brukt en rekke gjesteforelesere fra ulike deler av samfunnet. Aktuel
le emner er EDB og fagbevegelsen, rammeavtalen W/NAF om innføring av datate
knologi, lokale dataavtaler, personvern, norsk datalovgivning, datatilsynets rolle, 

EDB i skolen, undervisningsplaner, KUD's datapolitikk, EDB i rustningskappløpet, 
forskerens rolle, datakommunikasjon, elektronisk betalingsformidling, elektronisk 
post, EDB i helsetjenesten, datasikkerhet mot misbruk og mot tap av data, nyere 

EDB-anvendelser, ekspertsystemer. 
Størst utbytte av kurset får en om dette kombineres med Df655 Prosjektarbeid i EDB 

og Samfunn . 

LITTERATUR: 

Jervell, H.R., Olsen, K.O.: Hva datamaskiner ikke kan, 2. utgave, Universitetsforla
get 1984. 
Fossum, E. (red.) EDB og arbeidsliv, Tanum-Nordli, 1982. 

Vekttall: 
Varighet: 
Frekvens: 
Forelesninger: 
Eksamen: 

Karakterform: 

2 
I semester 

annen hver vår 
3t pr. uke 
4t, skriftlig 

bestått/ikke bestått 

Df655 Prosjekt i EDB og Samfunn 

Prosjektet må tas samtidig med Df650 . 

Grupper av studenter skal samarbeide om å utarbeide en større prosjekt-oppgave 

med tema fra EDB og samfunn . Studentene kan selv komme med ønsker om hva de 

skal arbeide med, men emnet må godkjennes av faglærer. 
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Emner for prosjektet kan for eksempel være: endringer i kontorassistentenes arbeid 

ved innføring av elektronisk tekstbehandling; konsekvenser av innføring av moderne 
datateknologi i små kommuner; skjermterminaler og arbeidsmiljø; datateknologi i 

trygdeetaten og personvern; sikkerhet mot tap av data på små datamaskiner; sikker

het mot misbruk ved endel dataanlegg; en vurdering av passordsystemer i forskjellige 
datasystem. 

De mer teknisk pregede oppgaver bør velges av studenter som har gjennomført 

Df200 og Df205. Resultatet av oppgaven skal presenteres som en prosjektrapport. 

Vekttall: 

Varighet: 

Frekvens: 

Forelesninger: 

Eksamen: 

Karakterform: 

3 
I semester 

annen hver vår (som for Df650) 

Etter behov (gruppeveiledning) 

Godkjenning av oppgaven. 

bestått/ikke bestått 

Df660 Grafisk databehandling 

Forutsetter: Df200 og Df205. 

Kurset skal gi en generell innføring i de viktigste metoder og prinsipper for grafisk da
tabehandling. 

Emner som vil bli tatt opp er: grafisk utstyr, bruk av dette utstyret, rnstergrafikk, vin

dusteknikk, 2- og 3-dimensjonal grafikk, fjerning av skjulte linjer og flater, skyggeleg

ging og glatting. 

I øvingsdelen vil tilgjengelig grafisk utstyr og programvare bli benyttet. 

LITTERATUR: 

Newman, W.M., Sproull, R.F.: Principles of Interactive Computer Graphics, 

McGraw-Hill, 1979. 

Vekttall: 
Varighet: 

Frekvens: 

Forelesninger: 

Org. øvinger: 

Eksamen: 

Karakterform: 

3 

1 semester 

annen hver høst 
2t pr. uke 

2t pr. uke 

6t, skriftlig 

tallkarakterer 
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Df670 Simulering 

Forkunnskaper: Df200 og Df205. 

Kurset gir en innføring i hvordan man kan simulere prosesser ved hjelp av datama

skin. Hovedvekten legges på utvikling og simulering av modeller med diskrete hen

delser, men også kontinuerlige modeller blir gjennomgått. Programmeringsspråket 

SIMULA blir benyttet i eksemplene, og hovedtrekkene i dette språket vil bli gjennom
gått. Det blir også gitt en orientering om andre simuleringsspråk. 

Det vil bli gitt øvinger og den del av disse forlanges godkjent. 

LJTTERATU R: 

Birtwistle m.f.: Simula Begin , Studentlitteratur, 1973. 

Vekttall: 

Varighet: 

Frekvens: 

Forelesninger: 

Eksamen: 

Karakterform: 
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2 

1 semester 

annen hver høst 

2t pr. uke 

6t, skriftlig 

bestått/ikke bestått 



Innledning 
Studiet svarer i omfang og nivå til en 20-gruppe i matematikk ved universitetene. 
Undervisningen tar sikte på: 

1) A gi matematiske grunnkunnskaper for studiet av andre fag ved universitet og
høgskoler samt å gi grunnlag for videre studier i matematikk.

2) A gi en faglig og metodisk utdanning rettet mot matematikkundervisning i skolen.

Matematikk er et sentralt støttefag for arbeid innen en rekke fagområder. For studen
ter som planlegger å studere naturvitenskaplige fag ved et universitet, vil det passe 
godt å la matematikk være det første faget en starter opp med. 
Grunnleggende matematikk-kunnskaper er også viktig for de som skal studere tekni
ske fag, økonomiske fag eller datafag. Studiet kan inngå som ledd i en lærerutdanning 
og er derfor et tilbud til utdannede lærere som ønsker videreutdanning eller til nye 
studenter som tar sikte på lærerutdanning. 
For studenter som tar sikte på en utdanning for databehandlingsarbeid i næringsliv 
og forvaltning, er det naturlig å kombinere datafag med matematiske fag fram til en 
utdanning på cand.mag.nivå. I denne utdanningen kan en også la inngå økonomiske 
fag eller samfunnsfag. 

Forkunnskaper 
Studenter blir tatt opp på grunnlag av eksamen fra allmennfaglig studieretning i den 
videregående skole (examen artium). Annen tilsvarende utdanning kan også gi 
grunnlag for opptak. Studiet bygger på pensum fra naturfaglinjen i allmennfaglig stu
dieretning. Studenter med annen bakgrunn bør tilegne seg tilsvarende forkunnskaper 
før de begynner på studiet. 

35 



Oppbyggingen av studiet 
Studiet er delt inn i enkelte fag/kurs som hver er gitt vekttall. Årsstudiet er på tilsam
men 20 vektall. Av disse kommer 16 fra obligatoriske fag. I vårsemesteret må en velge 
et valgfag på 4 vekttall. 
Undervisningen er lagt opp med fore Isninger, regneøvelser og gruppearbeid. 

Tallene i tilknytning til fagbenevnelsene, angir vekttallene til de ulike fag. 
Kurset Dfl 00 Innføring i programmering er obligatorisk slik at alle studentene får 
kjennskap til datamaskiner og programmering i PASCAL. Dette gjør det mulig å illu
strere bruk og anvendelser av datamaskin i de øvrige matematikk-kursene. 

Valgfrie fag 

Fag Semester Vekttall Side 

Matematisk analyse V 4 38 
Numeriske bregninger V 4 39 
Statistikk (M) V 4 39 

Det vil normalt bli undervist i to av de valgfrie fagene. Valget vil skje i samarbeid med 
studentene. 
Valget av kurs i vårsemesteret vil avhenge av studentenes faglige interesser og senere 
yrkesplaner. 
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Kompetanse 
Ved overgang til videre studier ved et universitet, blir studiet godkjent som 20 
vekttall. 
Årsstudiet er godkjent som tilleggsutdanning for lærere etter reglene om lønnsop
prykk og adjunktutdanning når det blir kombinert med godkjent fagmetodisk ut
danning. 

Alternative studieopplegg 
Kurssystemet gjør at det vil være anledning til å samle opp en full 20-gruppe over et 
lengre tidsrom enn et år. 

De enkelte fag 

Obligatoriske fag 

Ma 100 DISKRET MATEMATIKK 

4 vekttall. 
Undervisning: 2 timer forelesning og 2 timer øvinger i høst- og vårsemesteret. 

Kurset gir en innføring i følgende emner: Logikk, mengdelære, relasjoner, funksjoner, 
Boolesk algebra, tall og tallsystemer, kongruenser, induksjon, matriser, grafer og ma
tematiske modeller. 
Det vil bli lagt vekt på å knytte forbindelser til praktisk og teoretisk databehandling. 
Kurset gir det nødvendige matematiske grunnlag for en rekke kurs i datafag. 

LITTERATUR: 

K.  Kalmanson: An Introduction to Discrete Mathematics and its Application. Addi
son Wesley, 1986. 

Grunnkurs i analyse 
4 vekttall. 
Undervisning: 8 timer hver uke i høstsemesteret. 

Kurset gir en innføring i analyse og omfatter: Reelle funksjoner av en variabel, gren
ser og kontinuitet, derivasjon, integrasjon, ekstremalproblem for funksjoner av en 
variabel, Taylors formel, følger og rekker, differansialligninger, funksjoner av flere va
riable, partiell derivasjon. 

LITTERATUR: 

C.H. Edwards og D.E. Penney: Calculus and analytic Geometry. Prentice Hall, Inc.,
N.Y. 1986.
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3 vekttall. 
Undervisning: 6 timer hver uke i vårsemesteret. 

Kurset gir en innføring i følgende emner: 

Vektorregning, vektorrom, lineære avbildninger, koordinatisering og matriser, biline
aritet, determinanter, lineære likningssystemer og egenverdiproblemer. 

LITTERATUR: 

Howard Anton: Elementary Linear Algebra. 4. ed. Wiley, N.Y. 1984. 
Chris Rorres, Howard Anton: Applications of Linear Algebra .3.ed. Wiley, N .Y. 1984. 

DFlO0 INNFØRING I PROGRAMMERING. 

Se omtale under studium i datafag side 24. 

Valgfrie fag. 

MATEMATISK ANALYSE 

4 vekttall. 
Kurset bygger på Grunnkurs i analyse. 
Undervisning: 6 timer hver uke i vårsemesteret. 

Kurset gir en innføring i flerdimensjonal analyse og omfatter: Vektorfunksjoner av 
en reell variabel, romkurver, kurveintegral, reelle funksjoner av flere reelle variable, 
partiell derivasjon, gradientfelt, nivåkurver. 
Taylors formel i flere variable, ekstremalverdiproblemer, vektorvaluerte funksjoner 
av flere variable, invers og implisitt funksjonsteorem, dobbeltintegral, Greens 
Teorem. 

LITTERATUR: 

C.H. Edwards og D.E. Penney: Calculus and Analytic Geometry.
Prentiee Hall. Inc. N.Y. 1986.
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NUMERISKE BEREGNINGER 

4 vekttall. 
Kurset bygger på Dfl00 Innføring i programmering og Grunnkurs i analyse. 
Undervisning: 6 timer hver uke i vårsemesteret. 

Kurset gir en bred innføring i metoder som har vist seg hensiktsmessig ved bruk av 
datamaskiner for numerisk/matematiske problemer. 
Forelesningene vil omfatte feilkilder i numeriske beregninger, løsning av ikke-lineære 

likninger, lineære likningssystemer, funksjonsapproksimasjoner, numerisk deriva
sjon og integrasjon, numerisk derivasjon og integrasjon, numerisk løsning av ordin
nære differentiallikninger. 

LITTERATUR: 

Andreassen m.fl.: Numeriske metoder. Tapir. Trondheim 1985. 

STATISTIKK (M) 

4 vekttall. 

Undervisning: 6 timer hver uke i vårsemesteret . 

Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning og statistiske metoder. En tar opp em

ner som organisering og beskrivelse av data, sannsynlighetsregning, de vanligste disk

rete og kontinuerlige fordelingene, statistisk analyse av ett og to utvalg ved hjelp av 

parametriske og ikke-parametriske metoder. 

LITTERAT V R: 

G.K . Bhattacharyya og R.A. Johnson: Statstical Concepts and Methods. John Wiley

& Sons, N .Y. 1977.

MATEMATISKE FAG 

VED ANDRE STUDIERETNINGER 

Ved studiet av flere av fagene ved de øvrige studieretningene vil kunnskaper i mate

matikk være av verdi . For studenter ved disse studieretningene gir en disse fagene: 
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STATISTIKK II 

2 vekttall. 

Kurset bygger på Statistikk I. 

Undervisning: 4 timer hver uke i høstsemesteret. 

Kurset innledes med noen emner i deskriptiv statistikk. Ett og to utvalg blir behandlet 

både med metoder bygd på normalfordelingen og med ikke-parametriske metoder 
(Wilcoxon tester). En tar for seg parvis sammenligning, Wilcoxon-van El te rens test og 
Kruskal-Wallis test. En utleder noen vanlige mål og samvariasjon. Det omhandler 

emner som estimering av spredningsmål, de vanligste kji-kvadrat testene og regre
sjonsanalyse. 

LITTERATUR: 

Oppgis av faglærer. 
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Skolen har et aktivt volleyballmiljø. 
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Innledning 

Statsvitenskap/offentlig 
administrasjon 

(1-årig studium) 

Det norske samfunnet formes av mange forskjellige krefter og påvirkningsfaktorer. 
Blant de viktigste påvirkningskilder er politiske partier, interesseorganisasjoner, mas
semedia, politiske organer, offentlig administrasjon, lovverk og rettsinstitusjoner. 
Et vikrig spørsmål i ethvert samfunn er hvordan slike påvirkningskilder er organisert 
og arbeider, hvordan de ulike interesser de representerer samordnes og avveies, og 
hvilke innflytelse de oppnår. 
Det ett-årige studiet i statsvitenskapbffentlig administrasjon tar utgangspunkt i en 
del slike spørsmål. Ved siden av å gi en innføring i en del faktiske forhold, vil det bli 
lagt vekt på å drøfte de mer politisk pregede akspekter ved disse problemområder. En 
sentral målsetting for studiet er å utvikle studentenes evne til å foreta selvstendig ana
lyse av samfunnspolitiske forhold. 
Studiet er bygd opp med et første semester som er felles for alle studenter ved studiet, 
og et andre semester hvor studentene kan velge mellom to fagretninger. Den ene fa
gretning tar opp almene statsvitenskapelige problemstillinger, bl.a. innen politisk ad
ferd og internasjonal politikk. Det gis også et eget kurs i statistikk. Den andre fagret
ningen tar opp emner knyttet til offentlig administrasjon, bl.a. offentlig planlegging 
og budsjettering, og offentlig saksbehandling og forvaltningsrett. 
I begge fagretninger inngår utarbeiding av en seminaroppgave. 

Målgrupper 

Det ett-årige studiet i statsvitenskap,bffentlig administrasjon er et tilbud til følgende 
søkergrupper: / 
l. Studenter som ønsker seg en slik utdanning alene, eller som del av andre studier

ved høgskoler eller universitet. Studiet kan også nyttes som påbygging til andre
studieretninger ved distriktshøgskolene, f.eks. til det økonomisk/administrative
studiet.
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2. T jenestemenn i offentlig forvaltning som ønsker videretudanning.

3. Lærere i grunnskolen eller i den videregående skolen som ønsker å utvide sin kom
petanse gjennom tilleggsutdanning.

Forhåndsløfte om opptak kan gis, jfr. opptaksregelementet § 6, side 116. Denne

muligheten tar spesielt sikte på dem som må søke permisjon fra sin arbeidsplass for
å kunne følge studiet.

Kompetanse 

Universitetet i Oslo har godkjent den statsvitenskapelige fagretning som ekvivalent 

med statsvitenskap grunnfag. Innpassing av grunnfaget i et videre statsvitenskapelig 

studium kan eventuelt skje etter søknad fra den enkelte student. Det samme gjelder 

studiet i sammenlignende politikk ved universitetet i Bergen. 

Det ett-årige studiet i statsvitenskap,bffentlig administrasjon er godkjent som ett-årig 

kompetansegivende videreutdanning for lærere og adjunkter, under forutsetning av 
at studiet blir supplert med godkjent fagmetodisk utdanning. 

Studiet gir 20 vekttall i et distriktshøgskolestudium. 

Foruten formell eksamenskompetanse gis også studentene forutsetninger for å søke 
stillinger i offentlig forvaltning og privat næringsliv. 

Forkunnskaper 

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved skolen. 

Det blir her lagt vekt på utdanningsbakgrunn og alder. 

Studieformene 

Undervisningen vil i regelen skje ved forelesninger. Seminar og gruppearbeid vil også 

blir brukt hvor dette passer. 

Studentene vil få metodisk og faglig veiledning ved skriving av seminaroppgave. 

Oppbygging av studiet 

Undervisningen ved studiet vil følge et ordinært studieår med undervisning inntil 15 

timer pr. uke. Totale pensummengde utgjør ca. 4000 sider. I tillegg kommer en del ek

sempelstoff. I studiet inngår også utarbeiding av en seminaroppgave. 
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Fagtilbudet i I. semester er felles for alle som tar det ett-årige studiet. I dette semeste

ret vil det bli gitt en grunnleggende innføring i statsvitenskapelig teori og tenkemåte, 
og en innføring i det norske politiske og økonomiske system. Det gis også et kurs i 

samfunnsvitenskapelig metode. Studiets I. semester utgjør 10 vekttall. 

I 2. semester har studentene valget mellom en statsvitenskapelig fagretning og er en 
fagretning knyttet til offentlig administrasjon. Den statsvitenskapelige fagretningen 

en påbygging av emneområder gjennomgått i 1. semester. En vil her se nærmere på 
faktorer som politiske partier, massemedia og interesseorganisasjoner. Dessuten vil 
en ta opp enkelte sider ved internasjonal politikk. Det inngår også et kurs i statistikk 

i den statsvitenskapelige fagretningen. 

Den andre fagretningen som studiet tilbyr, er en vide ref øring innenfor området of

fentlig administrasjon. Her går en nærmere inn på tema som offentlig planlegging og 
budsjettering, og offentlig saksbehandling og forvaltningsrett. 

I andre semester inngår også utarbeiding av seminaroppgave. Studiets 2. semester ut
gjør 10 vekttall. 

Biblioteket hjelper det med å finne faglitteraturen. 
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Oppbyggingen av studiet kan skisseres på følgende måte: 

Høstsemester 

Politiske teori, tilnærmings-
måter og grunnlags• 
problemer 4 

Det norske politiske 
og økonomiske 
system 4 

Samfunnsvitenskapelig 
metode 2 

Seminar: Aktuelle politiske 
emner. 

•• - .  .. . . .  

Air. A. Statsvitenskapelig 
fagretning: 

Vårsemester 

Statistikk I 2 

Politisk adferd 2 

Internasjonal 
politikk 2 

Seminaroppgave 4 

Seminar: aktuelle politiske 
emner. 

Alt. B Fagretning i offent
lig administrasjon. 

Vårsemester 

Offentlig saksbehandling og 
forvaltningsrett 2 

Offentlig planlegging og 
budsjettering 4 

Seminaroppgave 4 

Seminar: aktueBe politiske 
emner, 

Tallene i tilknytning til fagbenevnelsene angir vekttallene til de ulike fagene. 
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Evalueringsformer 

Eksamen vil vanligvis gjennomføres med individuell evaluering og bruk av tallkarak
terer. Seminaroppgaven teller også med i eksamenssammenheng. Det vil bli gitt en 
samlekarakter ved fullført studium. Deleksamener vil bare bli gitt til deltidsstudenter. 

Deltidsstudenter 

De enkelte delemner i studiet tilbys som enkeltstående kurs for deltidsstudenter og for 
studenter fra andre studieretninger. 

Ved å avlegge eksamen i alle delemner, kan man oppnå full eksamen i studiet. 

De enkelte fag 

Pensumlister blir oppgitt ved semesterstart eller ved henvendelse til høgskolen. 

4 vekttall. 

Første semester 

POLITISK TEORI, TILNÆRMINGSMÅTER 
OG GRUNNLAGSPROBLEMER 

Faget er en innføring i samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer, teori og tilnær
mingsmåter. Utvikling av evnen til å tenke kritisk og analytisk omkring samfunnspo

litiske problemstillinger vil være en sentral målsetting i kurset. 
I den første del av kurset presenteres et utvalg av sentrale tilnærmingsmåter eller mo
deller til forståelse for politiske strukturer og prosesser. 

Faget gir så en innføring i de mest sentrale delene av politisk teori og filosofi fra det 
gamle Hellas fram til moderne tid. En vil gjennomgå de viktigste prinsippene for poli

tisk organisering av samfunnet, slik disse er blitt formulert av politiske tenkere i de uli

ke tidsepoker. 
I tillegg til den klassiske politiske litteratur, vil faget ta opp en del nyere arbeider som 
omhandler demokrati-teori. Det er særlig forutsetningene for og realiseringen av poli

tisk demokrati i moderne samfunnsliv som vil bli drøftet. 
Til slutt tar en opp debatten om vitenskapelige grunnlagsproblemer, bl.a. spørsmåle
ne om objektivitet og nøytralitet i samfunnsvitenskapene. 
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DET NORSKE POLITISKE OG ØKONOMISKE SYSTEM 

4 vekttall. 

Faget tar først og fremst sikte på å gi en innføring i det politiske administrative syste
mets oppbygging og virkemåte. En tar videre sikte på å gi en kort innføring i en del 
sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger. Dette blir gjort for å kunne si noe om 
de økonomiske forutsetningene for den politiske virksomheten. 
Sentrale tema i fagene vil være: 
- Virkemidlene i økonomisk politikk. 

Framvekst av offentlig administrasjon og endring i administrasjonens oppgaver. 
- Forholdet mellom politiske og administrative organ. 
- Oppbygging av statlig, fylkeskommunal og kommunal administrasjon. Oppgave-

fordeling. 
- Ulike beslutningstyper og beslutningsprosesser. 

Administrasjonens forhold til ulike grupper og insititusjoner i samfunnet. 
- Styringssystemer i økonomien. Institiusjonelle aspekter ved økonomisk politikk. 

Ved siden av å gi en innføring i faktiske forhold i det politiske økonomiske systemet, 
tar en sikte på å drøfte de problemer og svake sider som også er knyttet til dagens sy
stem. Dessuten vil det bli lagt vekt på å drøfte makt- og innflytelsesforhold. 

SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE 

2 vekttall. 

Kurset tar sikte på å gi en innføring i samfunnsvitenskapelige metodespørsmål. Det 
er selve gangen i forskningsprosessen som tas opp, med vekt på kvantitative metode
spørsmål. 
Metodeundervisningen tar også sikte på å utvikle studentenes mulighet til å forstå 
den faglitteratur de leser, samt å kunne foreta en selvstendig vurdering av kvaliteten 
av de samfunnsvitenskapelige undersøkelser de kommer i befatning med. 

SEMINAR OVER AKTUELLE POLITISKE SPØRSMÅL 

Ofte vil dagsaktuelle politiske spørsmål fange almen intersse - og danne utgang
spunkt for engasjement og debattlyst. I dette seminaret vil en søke å sette de aktuelle 
spørmål inn i en større politisk sammenheng. 
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Dessuten vil en søke å nytte aktuelt stoff som illustrasjon av den mer teoretisk prege
de pensumlitteraturen. 

Annet semester 

STATSVITENSKAPELIG FAGRETNING. 

STATISTIKK 

2 vekttall. 

Kurset vil være en videreføring av høstens metodekurs. 

Det gis en innføring i sannsynlighetsregning, estimering og hypotesetesting. 
Undervisningen er foreløpig organisert felles med Statistikk I for øk./adm.-studenter. 
Se omtale av dette kurset side 41. 

POLITISK ADFERD 

2 vekttall. 

Faget tar for seg sentrale deler av den politiske adferdslitteraturen. 

Hovedvekten vil bli lagt på norske forhold. Blant de sider ved politisk adferd som tas 
opp, er følgende: 
- Politisk meningsdannelse

Massemedias rolle
- Valg og folkeavstemninger

Politiske skillelinjer og politisk deltakelse
- Partier og politisk lederskap
- Interesseorganisasjoner og politiske deltakelse
- Irregulær politisk adferd

- Politisk medvirkning i teori og praksis

En viktig målsetning er å belyse hvilke forhold som innvirker på folks politiske deta

kelse. En vil bl.a. komme inn på hvordan de stadig mer kompliserte samfunnsforhold 
virker inn på folks evne til å si sin mening og bli hørt. 

INTERNASJONAL POLITIKK 

2 vekttall. 

Faget er en innføring i sentrale internasjonale og utenrikspolitiske problemområder. 
Faget er organisert i fire deler. 
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Første del tar opp en del generelle trekk ved studiet av internasjonal politikk med skis

sering av de viktigste samarbeids- og konfliklinjene som preger det politiske verdens
bildet. 

Andre del tar for seg de viktigste aktørene i internasjonal politikk, nasjonene, intern

statlige og transnasjonale organisasjoner, multinasjonale selskaper. De viktigste ak

tørrelasjonene vil bli drøftet med vekt på øst-vest konflikten og nord-sør konflikten. 
Tredje del konsenterer seg om norsk utenrikspolitikk i tiden etter 2. verdenskrig. Vir

kemidler, begrensninger og forutsetninger i norsk utenrikspolitikk vil bli drøftet med 
vekt på vår sikkerhetspolitikk og vår politikk overfor Den 3. verden. 

I fagets siste del drøftes et utvalg av sentrale problemområder i internasjonal politikk; 

samarbeid i internasjonale organisasjoner, sikkerhetspolitikk, rustningskappløpet, 

stormaktspolitikk, kald krig og europeisk maktbalanse, u-landenes plass i det interna
sjonale system. 
En viktig målsetning for kurset er å vise hvordan norsk politikk og samfunnsliv påvir
kes av internasjonale forhold. 

FAGRETNING I OFFENTLIG ADMINISTRASJON. 

OFFENTLIG SAKSBEHANDLING 
OG FORVALTNINGSRETT. 

2 vekttall. 

Faget tar sikte på å gi en innføring i arbeidsmåter og regelverk i norsk offentlig admi
nistrasjon. Faget tar opp to hovedemner: 

I) Saksbehandling. En tar her for seg saksforberedelse og beslutningsprosesser i sa

ker som blir behandlet i de offentlige kontorene.

2) Forvaltningsrett. En tar her for seg de viktigste reglene som styrer offentlig saksbe
handling. Hovedvekten blir lagt på forvaltningsloven, men en vil også ta opp an
dre offentlig - rettslige emner.

I faget tar en sikte på å drøfte problemer og svake sider ved arbeidet i det offentlige, 

og drøfte spørsmål knyttet til hvilken innflytelse saksbehandleren kan ha i beslutning
sprosessene. 
En vil og ta opp sider ved forholdet mellom offentlig administrasjon og ulike klient-

grupper. 
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OFFENTLIG PLANLEGGING OG BUDSJETTERING 

4 vekttall. 

Planlegging og budsjettering er styringsmiddel som i stadig sterkere grad blir tatt i 
bruk av de offentlige myndigheter. Dette er også styringsmiddel som i stor grad fast
legger hovedinnholdet i den offentlige politikken. Slike styringsmiddel får dermed 
store konsekvenser for levevilkårene til ulike befolkningsgrupper, og for utviklingen 
i ulike geografiske områder. 
Kurset vil gi en oversikt over sentrale teoretiske modeller for planlegging, og en vil 
dessuten legge vekt på å skisse:i:e enkelte historiske utviklingstrekk. 
Planleggings- og budsjetteringsystemet i staten, fylkeskommunene og kommunene 
vil bli gjennomgått. Her inngår de ulike plan- og budsjetteringstypene innen oversikt 
planlegging, fysisk planlegging, økonomisk planlegging og sektorplanlegging. Sent
ralt i denne sammenheng er spørsmålene om hvordan plansystemene er bygd opp, 
hvilket innhold de ulike plantyper har og trekk ved de planleggingsprosesser som be
nyttes. Spesiell vekt vil bli lagt på å vise sammenhengene mellom de ulike plan- og 
budsjettyper, og å drøfte ulike problematiske sider ved dagens plansystem. 
Aktuelle spørsmål som tas opp vil være planleggingens betydning for forholdet mel
lom politiske og administrative organ, forholdet mellom de offentlige myndigheter og 
befolkningen, og spørsmål knyttet til styrkeforholdet mellom stat, fylkeskommune 
og kommune. 
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Innledning 

Transpo fagstudiet 
(2-årig studium) 

Utbygging og drift av samferdselssystemet i landet har stor innvirkning på næringsliv, 

bosettingsstruktur og samfunnsforhold i det hele. Omtrent 10% av alle sysselsatte er 

i virksomhet innen denne sektoren. Samferdsel og transport bruker nær 20% av na
sjonens resurser. 

Styring, regulering, koordinering og administrasjon av samferdselen setter derfor sto

re krav til kvalifisert personell. På tross av dette fantes det tidligere ingen utdanning

stilbud som tilnærmet kunne dekke transportsektorens behov. På denne bakgrunn 

ble transportlinjen ved Møre og Romsdal distriktshøgskole i Molde opprettet, som 

det eneste studium i landet som gir fullstendig utdanning i samferdsel og transport. 
Transportfagstudiet tar sikte på å gi en utdanning rettet mot administrative stillinger 

i transportselskap, transportavdelinger i bedrifter, planleggingsorgan, offentlig admi

nistrasjon, rederi osv. Da tilgangen på spesialister innen dette området er begrenset, 

har kandidatene fra transportlinjen fått gode, selvstendige stillinger innen ulike deler 

av samferdselssektoren. 

Ferdige kandidater kan benytte tittelen «Høgskolekandidat i transportfag». De høgs
kolekandidatene som er uteksaminert til nå, finner en blant annet i samferdselsavde

linger i fylkesadministrasjon og som forskningsassisteneter i transport. De har stillin

ger i ledelsen av rutebilselskap, reiselivsnæringen, lokalruterederi og samlaster/spedi
tørforetak. Noen arbeider i transportfunksjoner i industri- og handelsforetak. 

Det er ikke stilt krav om spesielle linjer fra videregående skole for opptak ved studiet, 

men avhengig av hvilken bakgrunn en har, vil de forskjellige kurs stille forskjellige 
krav til innsats. Transportlinjen har hatt en forholdsvis stor rekruttering av studenter 

med erfaring fra arbeidslivet. Dette har vært gunstig for miljøet og for arbeidet med 

innholdet i kursene. 

Denne studieplanen legger stor vekt på formål, innhold og arbeidsformer for å: 
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- orientere om det tilbud som blir gitt
motivere til diskusjon og utvikling av studiet.

Formål 

Formålet er at studentene skal tilegne seg: 

1) Innsikt i transportpolitiske spørsmål - sett ;.it fra et samfunnsmessig perspektiv
med hensyn til alle grupper i samfunnet.

2) Gode nok kunnskaper for å"medvirke til best mulig økonomisk bruk av de store
ressursene samfunnet bruker til transport.

3) En handlingsorientert faglig holdning og trening i å foreta klare, presise og bevisste
vurderinger.

4) Innsikt i vitenskapelig metode og tenking, og trening i å analysere og løse problem
innen samferdsel og transport.

Den demonkratiske studieform forutsetter en aktiv deltakelse fra studentene. Stu
diets innhold og arbeidsform vil i stor utstrekning bli avgjørende for i hvilken grad en 
når målene. En kontinuerlig diskusjon om innhold og arbeidsformer er derfor nød
vendig. Studentene får et stort ansvar for å medvirke til en slik diskusjon. 
I tilknytning til første punkt i målsetningen blir aktuelle transportpolitiske problem
stillinger behandlet ut fra forskjellige synsvinkler, både praktisk og teoretisk, og med 
økende fordypning etter som en tilegner seg analysemetodene. Erkjennelse innebæ
rer også økende innsikt i virkningene for den enkelte og for grupper i samfunnet. 
I det andre punktet legges vekt på å formidle kunnskaper og metoder for å finne gun
stige bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske altnernativ både når det gjelder 
investering og prisfastsettelse. 
I forbindelse med punkt 3 er det viktig at studentene i tillegg til en faglig og objektiv 
holdning til problemløsning, også er engasjert i aktuelle samferdsels- og samfunn
sprørsmål. 
Fjerde punkt inneholder det tradisjonelle mål for akademiske studier, om innføring 
i vitenskapelig tenkemåte og arbeidsmetode. Problemformulering, hypotesedannelse, 
empiri, analyse og vudering blir behandlet både teoretisk og praktisk med henblikk 
på realistiske løsninger innenfor samfersel og transport. 
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Forkunnskaper 

Til transportfagstudiet blir det tatt opp studenter med ulik utdanningsbakgrunn, 

men generelt bygger undervisningsopplegget på at studentene har 3-årig videregåen

de skole, almennfaglig studieretning eller tilsvarende utdanning. Av erfaring viser det 
seg imidlertid at mange studenter har problemer med matematikken i første semester. 
Studenter som har eksamen fra real/naturfaglinje i det gamle gymnas eller eksamen 
fra naturfaglinje i den videregående skole, vil normalt ikke ha behov for å følge for

kurs i matematikk. Studenter med annen bakgrunn bør sette seg inn i den videregåen
de skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studente

ne tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter to uker før ordinær seme
sterstart. Se omtale av forkurset under matematikk-studiet. 

Studenter som ikke har kjennskap til elementær bokføring, bør sørge for å sette seg 
inn i dette før de begynner ved distriktshøgskolen. Før en kan gå opp til eksamen i de 

obligatoriske bedriftsøkonomi-fagene, må alle, uansett forkunnskaper ha bestått ka

rakter i en semesterprøve i bokføring som arrangeres i første semester. Denne prøven 
er avslutning på et forkurs i bokføring som starter 2 uker før ordinær semesterstart. 
Se omtale av dette kurset under det økonomisk/administrative studiet. 

Vårstemning i Molde havn. 
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Oppbyggingen av studiet 

Som det går fram av etterfølgende fagfordelingsplan, går kursene over ett eller to se
mester. Ved slutten av de enkelte kurs blir det normalt holdt eksamen. Eksamen leg
ges opp på forskjellige måter, alt etter hva som passer best for faget. 
Tallene i tilknytning til fagbenevnelsene angir vekttallene til de ulike fag. 

1. år 2. år

Høst Vår Høst Vår 

Norsk samfersel 4 
Material-
administrasjon I. 2 B-valgfag 2 

Søl 00+Sø200 Investerings-
SamfunsøkonomiI 4 analyse 2 

Bedriftsøkonomi/regnskap 4 
Transport-
økonomi 2 

A-valgfag

Innføring i Statistikk I 2 Dl 01 Innføirng +

Matemåtikk 2 i databehandling 2 seminar-
oppgave 

Transport- Organisasjons- 10 

teknikk 2 teori I 2

De fag som er ført opp i det skraverte feltet, er alle obligatoriske for studenter ved tran
sportfagstudiet. Rekkefølgen de er oppført i, er derimot bare ment som en anbefaling, 
men det vil normalt passe best å gjennomgå fagene i de semestre de er oppført. 
Kurset Dl 01 Innføring i databehandling, som er obligatorisk også for studentene ved 
det økonomisk/administrative studiet, arrangeres i høstsemesteret, og det passer best 
inn i studieplanen for transportfagstudiet i tredje semester, men kan også tas i første 
semester. 
Som det går fram av fagfordelingsplanen, må en student avlegge eksamen i fag tilsva
rende 40 vekttall for å få vitnemål. 
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Valgfrie 

Under studiet må transportfagstudentene velge minst to valgfrie fag innen ett av de 
tre hovedområdene: 
I) Drift av transport
2) Materialadministrasjon og transportteknikk.

3) Samfunnsplanlegging og transport.

De valgfrie fag er lagt opp slik at studentene velger et såkalt A-valgfag som går over 
to semester (høst og vår) og et B-valgfag som går over ett semester (vår). A-valgfagene 
starter i høstsemesteret og fortsetter i vårsemesteret i det andre året. I A-valgfagene er 
det 4timers undervisning pr.uke i hvert av semestrene, mens det i B-valgfagene blir gitt 
3-4 timer undervisning pr. uke.

I dag kan en velge mellom følgende valgfagtilbud: 

Kurs Semester Vekttall Omtalt side 

A-valgfag:

Bildrift (Rutebildrift og lastebildrift) H+V 4* 64 

Trafikkplanlegging H+V 4* 65 
Sø3 l 0 Regionaløkonomi +

SØø00 Samfunnsøkonomi H+V 6** 106 og 112 

Operasjonsanalyse H+V 6** 104 og 109 
B-valgfag:

Bytrafikk V 2 67 

Kystfart V 2 68 
Materialadministrasjon Il V 2 69 
Utkant-transporter V 2 69 
Luftsfartsproblemer V 2 70 

Lineær algebra V 2 41 

* I tilknytning til disse to A-valgfagene skal det skrives en seminaroppgave på 6

vekttall.
** Disse to A-valgfagene er også valgfag ved det økonomisk/administrative studiet, og
er oppdelt i et 2-vekttalls kurs om høsten og et 4-vekttalls kurs om våren. I Operasjon
sanalyse kan det avlegges bare en eksamen om våren. Seminaroppgaven som skrives

i tilknytning til et av disse A-valgfagene gir 4 vekttall.
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De enkelte fag er lagt opp slik at de gir en fordypning innenfor et hovedområde. 
Skolen anbefaler følgende kurskombinasjoner innen den ovenfornevnte tredeling: 

Hovedområde 1: Drift av transport 

Bildrift (A-valgfag) og ett av B-valgfagene: 

Bytrafikk 
Kystfart 
Utkant-transporter 
Luftfartsproblemer 

Hovedområde 2: Materialadministrasjon og transportteknikk 

Operasjonsanalyse (A-valgfag) 
Materialadministrasjon Il (B-valgfag) 

Lineær algebra (B-valgfag) 

Alternativt kan en velge Bildrift som A-valgfag om en ikke ønsker å satse på et så me

toderettet valgfag som Operasjonsanalyse. 

Hovdområde 3: Samfunnsplanlegging og transport 

Trafikkplanlegging (A-valgfag) eller 

Sø3 l O Regionaløkonomi + Sø400 Samfunnsøkonomi Il (A-valgfag) og et av B

valgfagene: 
Bytrafikk 
Utkant-transporter 

Utenom de valgfrie tilbud som er nevnt ovenfor, godkjenner dessuten skolen etter 

spesiell søknad, fag fra andre studieretninger som valgfrie fag ved transportfagstu
diet, dersom det passer inn i det studieopplegget den enkelte student har lagt opp. 
Skolen arbeider for å gjøre valgfagtilbudet bredere og har under planlegging fag inn
enfor alle de hovedområder som er nevnt, slik at en må ta forbehold med hensyn til 

valgfagoppbyggingen og innholdet i de enkelte fagene. 

Seminaroppgave 

I tilknytning til de valgfrie fagene skal hver student alene eller sammen med andre 
studenter utarbeide en seminaroppgave. Seminaroppgaven gir studentene anledning 

til å arbeide selvstendig med et problem, og blir sett på som en viktig del av studiet. 
Det blir gitt egen karakter for denne. Studentene har anledning til å velge semina

roppgaver innenfor alle tre hovedfeltene drift, materialadministrasjon og samfunnsp
lanlegging, men det er ønskelig at valget i størst mulig utstrekning harmonerer med 

de valgfag studentene tar. 
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De enkelte fag 

Obligatoriske fag som er felles med 

andre studieretninger 

Transportfagstudiet har en rekke fag felles med det økonomisk/administrative studiet 
og datafagstudiet. Dette er grunnleggende fag som naturlig hører hjemme i et tran
sportfagstudium og som er basis for undervisningen i de obligatoriske og valgfrie 
transportfagene. Det er derfor særlig viktig at studentene er klar over at disse fagene 
er nødvendige i studieopplegget. Skal en ha nytte av transportundervisningen, må en 
beherske de generelle fagene, særlig bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkono
mi. Det vil bli vanskelig å tilegne seg andre fag senere i studiet dersom studentene ikke 
allerede fra starten tar disse fagene alvorlig. 
For detaljer om de enkelte kurs som ikke blir gitt av transportlinjen, vises til studiepla
nene for datafag-studiet og det økonomisk/administrative studiet. 
Følgende økonomisk/administrative fag og metodefag er obligatoriske ved transport
fagstudiet: 

Søl00+Sø200 Samfunnsøkonomi I 
Bedriftsøkonomi/regnskap 
Innføring i matematikk 
Statistikk I 
Investerinsanalyse 
Organisasjonsteori I 
DlOl Innføring i databehandling 

Obligatoriske transportfag 

NORSK SAMFERDSEL 

4 vekttall. 
Det undervises 4 timer pr. uke i høst- og vårsemesteret. 

4 v. se side 96 
4 v. se side 95 
2 v. se side 40 
2 v. se side 41 
2 v. se side 99 

2 v. se side 98 
2 v. se side 97 

Faget Norsk samferdsel er det første transportkurset nye studenter møter på tran
sportlinjen. Kurset tar derfor sikte på å gi en bred innføring som siden vil være bak

grunn for en mer detaljert behandling av ulike problemstillinger innenfor samferd
selssektoren. 

Formål 
Ut fra den overordnede målsetting om å være innføring og grunnsten for transport
studiet er formålet utformet slik: 
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Norsk samferdsel tar sikte på å gi kunnskaper om: 

- Samferdselens situasjon og struktur.

- Utviklingsforutsetninger i samferdselen .
- Samferdselspolitiske problemstillinger.

Innhold 

Faget søker å behandle emner ut fra tre særtrekk; de politisk institusjonelle forhold, 

forhold knyttet til etterspørsel, tilbud og transportstandard og prioritering av investe

ringer i infrastruktur/valg av transportform. 

Utgangspunktet er utviklingen innen norsk samferdselspolitikk, lovgivning og bruk 

av virkemidler. 

LITTERATUR: 

Bjørn Foss: Kompendium i flytransport, MRDH, Molde 1979. 

Lov av 14. juni 1976 nr. 63: Om samferdsel og senere endringslover. St .meld. nr. 3 7  

(1979-80): Om norsk samferselsplan . 

Transport i vårt århundre, del 1 og 2. Transportøkonomisk Institutt, Oslo 1981. 

St . meld. nr. 84 (1982-83): Om jernbanenes drift og investeringer fram til 1990 . 
(Utdrag) . 

St .meld .nr. 36  (1983-84): Norsk luftfartsplan (Utdrag) . 

St .meld . nr. 58  (1984-85): Om norsk vegplan 1986-89 (Utdrag) . 

Bjarne Johs Lyng: Godstransport på kysten, TØI, 1983 . 

Asplan, Trondheim: Hurtigruteutredningen 1985, Trondheim 1987. 

Birger Skår: Hva har skjedd og hva kan vi vente av hurtigbåtutviklingen de nærmeste 
år. Transportdagene 1986. MRDH 1986. 

Transportteknikk 

2 vekttall . 
Det undervises 4 timer pr. uke i høstsemesteret . 

Formål: 
-Gi en innføring i metoder, hjelpemidler og utstyr som kan benyttes for å utføre tran

sport, håndtering av gods, personer og tjenester.
-Gi studentene innsikt til selv å kunne identifisere problem innen området transport

teknikk .

-Gi studentene innsikt i de praktiske problem som utførelsen av transport medfører.

- Danne grunnlag for kurset i materialadministrasjon .
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Følgende emner behandles: 

Transportplanlegging og lagerteknikk, organisasjon og ledelse, transportanalyser og 

lagerteknikk. 

Gods/Emballasje 
De ulike godstyper og deres oppbevaring, håndtering og forflytting, foruten skade

ømfintlighet, emballasje, enhetslaster og herunder omkostninger/utforming. 

Intern transport 
Utstyr for intern transport blir analysert med hensyn til teknikk, bruk og økonomi. 

Behov for styring av lagre og transporter. 

Ekstern transport 
De eksterne transportmidler for gods- og persontransport. 

Undervisning 
Undervisningen vil bestå av forelesninger og øvelser. 

LITTERATUR: 
B. Foss: Gods, håndtering og transport. Universitetsforlaget. Oslo, I 985.

K. Haganas: Transport og lagerteknikk. Universitetsforlaget. Oslo 1982.

B. Foss: Løsningsforslag til øvingsoppgaver i «Gods, håndtering og transport».

MRDH 1986 (Ikke obligatorisk)

Transportøkonomi 

2 vekttall. 

Det undervises 4 timer pr. uke i høstsemesteret. 

Formål: 

- Gi en grundig innføring i etterspørsels- og tilbudssammenhengene i ulike deler av

transportnæringen.
- Skape forståelse for analysemetoder som kan nyttes i studier av etterspørsels- og

kostnadsforhold i transportsektoren.

- Behandle samfunnsøkonomiske prinsipper for prissetting av transporttjenester.

- Gi en innføring i bruk av kostnads-nytteanalyser ved valg av transportprosjekter.
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Innhold 

Etterspørsel og tilbud. 
Første del tar opp til behandling variable som generelt er bestemmende for etterspør
selen etter ulike transporttjenester både på person- og godstransportsiden. Det blir 
lagt stor vekt på å vise hvordan man ved hjelp av regresjonsanalyser kan kvantifisere 
sammenhengene mellom transportetterspørsel og ulike forklaringsvariable. Temaet 

vil bli belyst med konkrete undersøkelser som er blitt foretatt. 
T ilbudssiden i ulike deler av transportsektoren vil hovedsaklig bli analysert ut fra den 
samferdselslovginging som til enhver tid eksisterer. En legger her vekt på norske 

forhold. 

Prissetting av transporttjenester. 
En starter her med en diskusjon av prinsippene for prissetting av transporttjenester 
ut fra den tankegang at prissettingen skal lede til en effktiv utnyttelse av samfunnets 
ressurser. Spesielt vil en se på hvilke konsekvenser en samfunnsøkonomisk sett riktig 

prising vil ha for subsidiebehov og inntektsfordeling i samfunnet i situasjoner hvor 
transportproduksjonen er karakterisert ved fallende gjennomsnittskostnader (stor
driftsfordeler) vil bli belyst ved norske og utenlandske undersøkelser. 
Dernest vil en se på hvilke konsekvenser eksterne kostnader i transportsystemene 
(kødannelse, støy, forurensing, trafikkulykker etc.) bør ha for prissettingen av tran
sporttjenester. 

Avslutningsvis vil en forsøke å sammenligne det man i prinsippet kan kalle en riktig 

prispolitikk med den faktiske prispolitikk i transportsektoren. 

Vurdering av transportprosjekter. 
Det gis en rask gjennomgåelse av de mest vanlige investeringskriterier som nåverdi

og internrentekriteret. Disse begrepene står sentralt i en nytte-kostnadsanalyse. Gjen
nom praktiske øvelser i oppstilling av nytte-kostnadsanalyser søker en å belyse for
skjellen mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske beslutningskriterier 
ved valg av investeringsprosjekter i samferdselssektoren. 

LITTERATUR: 
Oppgis av faglærer ved kursets start. 
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Materialadministrasjon (MA I) 

2 vekttall. 

Det undervises 4 timer pr. uke i høstsemesteret. Undervisningen er basert på foreles
ninger og gruppeoppgaver. 

Formål 

Formålet med faget er å vise hvordan en effektivt kan styre materialstrømmen gjen
nom en bedrift. Målsettingen er å redusere de totale materialstrømkostnader og den

ne søker en nådd ved hjelp av integrert styring av strømmer og lager av råvarer, halv

fabrikat/komponenter og ferdigvarer. 

Innhold 

Innføring. 
Faget blir innledet med en definisjon og avgrensning av hva som forstås med materia

ladministrasjon og MA-f unksjonen i en bedrift. Sentrale begrep som MA-system, to
talkostnadsprinsippet og leveringsservicenivå blir klarlagt. 

MA og andre bedriftsfunksjoner. 
Hvordan MA-systemets utforming blir påvirket av og påvirker andre sentrale be
driftsfunksjoner blir gjennomgått. 

MA-systemets kostnader. 
H vilka faktorer som påvirker MA-systemets kostnader og hvordan disse varierer med 
forandring i produksjonen, lagerpolitikk og transport blir diskutert. 

Styring av MA-systemet. 
Styring mot ønsket mål og kontroll med at målet for systemet blir oppfylt , gjennom
gås. Modeller og teknikker for planlegging og styring på området lagerhold, lagerlo

kalisering og distribusjon blir gjennomgått. 

MA-systemets organisasjon. 
En viser hvordan en MA-funksjon kan innpasses i alternative organisasjons
strukturer. 

Spesielle forkunnskaper er ikke nødvendig, men en viss kjennskap til transport
teknikk er en fordel. 

LITTERATUR: 
Bjørn Andersen: Kompendium i distribusjonsplanlegging. MRDH, Molde 1972. 

Bjørn Foss: Innføring i materialadminisrasjon. Universitetsforlaget, Oslo 1983. 
Andreas Bachmann: Lagermodeller, Bedriftsøkonomens forlag 1984. 

63 



4 vekttall. 

Det undervises 4 timer pr. uke i høst- og vårsemesteret. 

Formål 

- Gi en innføring i strukturen i rutebilnæringen og lastebilnæringen.

- Gi en analyse av den samfunnsmessige betydning og lønnsomheten til næringene.
- Øve opp studentene i å løse problem i forbindelse med sentrale bedriftsøkonomiske

funksjoner (regnskap-, budsjettering- og kontrollfunksjoner, investering, finansie

ring og markedsføring) og drift og organisering (organisasjonsopplegg med stilling
sanalyser og samarbeid/funksjonsforhold). Eksempler er hentet fra rutebilnæ

ringen.

Innhold 

I høstsemesteret blir det gitt følgende forelesningsserier: 

Lastebi/drift. 
Struktur, økonomi og organisasjon. Faget tar utgangspunkt i samferdselslovgivning 

og reguleringen av lastebiltransporten. Deretter behandles næringens kostnadsstruk

tur og transportmarkedene. 

Rutebi/drift. 
Struktur og ytre arbeidsforutsetninger. I dette emnet gir en en oversikt over nærin
gens historiske utvikling, eierforhold, selskapsstruktur og kaptialoppbygging. Videre 

drøfter en de viktigste arbeidsfelt. Ytre arbeidsvilkår blir drøftet. 

Økonomi. 
En vesentlig del av økonomiemnene har tilknytning til de interne økonomiske funk
sjoner i bedriftene. Særlig vekt legger en på å klarlegge de sentrale bedriftsøkonomi

ske funksjonene, planlegging, styring og kontroll. I denne forbindelse behandles em

ner som langtidsplanlegging, regnskapssystem med spesiell vekt på driftsregnskapet 

og budsjetteringssystem. Videre tar en opp emner fra investering, finansering og mar

kedsføring og bruken av EDB i økonomistyringen. Det siste emnet fortsetter inn i vår

semesteret. 
I vårsemesteret blir det gitt følgende serier i tilknytning til Rutebildrift: 

Trafikk og teknikk 
Her vil emner som ruteplanlegging, skiftplanlegging, vogndisponering og de lover og 

avtaler som regulerer disse forholdene blir tatt opp. Vedlikeholdsrutiner behandles. 
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Kollektivtransportplan/egging. 
Emnet omhandler målsettinger og virkemidler og kollektivplanlegging og hvordan 
overordnet planlegging kan integreres med bedriftens interne planlegging. Emnet gir 
også en oversikt over hva som finnes av EDB-baserte planleggingsmodeller. 

Markedsføring 
Emnet trar opp markedsføringens betydning i kollektivtrafikken. 

LITTERATUR: 
Norges Rutebileierforbund: NRF's Standard-Kontoplan for rutebilbedrifter: Konto
planen, NRF 1979. 
Norges Rutebileierfogund: NRF's Standard-Kontoplan for rutebilbedrifter: Veiled
ning, NRF 197 9. 
0. Rørslett: Driftsplanlegging i rutebilselskapet. TØI, Oslo 1977.
K.W. Sirkka: Forelesningsnotater i rutebiløkonomi. MRSH, Molde 1973-74.
Hans J. Eide: Rutebiløkonomi. NR, Oslo 1968.
Bjørn Andersen: Finansiering, regnskap og kalkyler, NKI-forlaget 1983.
Bjørn Andersen: En sammenligning av samferdselslovene av 1964 og 1976, MRDH,
1980.
Jørgen Rødseth og Jan Reinås: Langtidsplanlegging i rutebilselskaper, NRF 1978.
Gunnar Sælebakke: Forelesningsnotater i økonomistyring i rutebilbedrifter, MRDH
1986.
Bjørn Andersen: Public Transport Planning for Urban Areas in Developing Count
ries, MRDH 1981.
Bjørn Andersen: Omforming av kollektivtransportens arbeidsvilkår i Storbritannia,
MRDH 1986.

Trafikkplanlegging 

4 vekttall. 
Det undervises 4 timer pr. uke i høst- og vårsemesteret. 

Formål 

Formålet med kurset er å gi studentene: 
- Forståelse for en generell fremgangsmåte ved løsning av trafikkplanleggins

problemer. 
- Kjennskap til prinsipper for utforming av trafikkplaner samt modeller og metoder

forøvrig som er tilgjengelig for trafikkplanlegging.

-Ferdighet i å løse trafikkplanleggingsproblemer.
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Innhold 
I første del av kurset tar en for seg behov for trafikkplanlegging og oppbygging av et 
generelt skjema for trafikkplanlegging. Deretter går en nærmere inn på hvilke forhold 

som påvirker trafikketterspørselen og forskjellige metoder for å lage trafikkprognoser, 
herunder planlegging og gjennomføring av trafikkundersøkelser samt metoder for å 
beregne parametrene i trafikkmodeller. 

I kurset vil også inngå den konkrete utforming av trafikksystemet, der en bl.a. kom
mer inn på teknikker ved ruteplanlegging. Videre inngår konsekvensanalyser m.h.t. 

slike ting som støy, forurensing, ulykker o.l. Til slutt vil man gå gjennom evaluerings
metoer hvor blant annet konkret bruk av nytte-/kostnadsanalyser vil bli drøftet. 

Kurset blir gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. 

LITTERATUR: 

A. Hervik: Forelesningsnotater i trafikkplanlegging. MRDH, Molde 1981.
Øvrig litteratur oppgis når kurset starter.

Operasjonsanalyse 

6 vekttall 
Faget er omtalt på s. 104 og 109 i studenthåndboka. 

66 



B-valgfag

2 vekttall. 
Det undervises 3 timer pr. uke i vårsemesteret . 
Undervisningen er hovedsaklig basert på egen aktivitet hos studentene ved gjennom

gåelse av litteratur, diskusjoner og løsning av oppgaver. 

LITTERATUR: 

Oppgis ved kursets start. 

Formål 
Formålet med faget Bytrafikk er å studere sammenhengen mellom urbanisering, 

transport og bymiljø og ut fra dette ta opp til drøfting hva som kan gjøres for å håndte

re trafikkproblemene i byområdene. 

Innhold 

Følgende hovedpunkt blir tatt opp: 

- Byvekst

- Transport og bymiljø

- Byplanlegging og transport

- Bruk av privatbil og kollektivtransport i byer
Sykkelbruk og gående i byer.
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Kystfart 

2 vekttall. 

Det undervises 3 timer pr. uke i vårsemesteret. Undervisningen er basert på foreles
ninger og gruppearbeid. 

Formål 

- Gi en oversikt over struktur og utvikling i kystfarten.
- Gi en oversikt over skipstyper, håndteringsmetoder og håndteringsutstyr, analysere

terminalenes utforming og virkemåte.

- Studere økonomien i kystfarten gjennom analyse av inntektsstruktur og kostnads
struktur.
Ta opp noen aktuelle problemstillinger til diskusjon.

Innhold 

Generell innføring: 

Innenlandske sjøtran
sporter i og utenfor rute: 

Drift av hurtigbåter: 

Statistiske kilder, strukturforandringer, kystfartens pro
blemer, eierforhold og organisasjoner. 

lover og reguleringer, ruteopplegg, bemanning, vedlike
hold, kontrahering, teknisk utstyr, takster og regulativer, 
inntekts- og kostnadssstruktur, spesielle problemer, ra
sjonalisering. 

Teknikk og økonomi. 

Kort innføring i befraktningssystemer. 

Havner og teminaler: Organisasjons- og eierforhold i havner, teknisk utstyr, ut

forming av havneterminaler ,terminalselskap. 

Sjøtransport i utviklingsland. 

LITTERATUR: 

Bjørn Foss: Coastal Shipping. Det norske Shippingakademi, Oslo 1983. Supplerende 

litteratur. 
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Materialadministrasjon 

2 vekttall. 

Det undervises 4 timer pr. uke i vårsemesteret. 

Undervisningen er basert på forelesninger og et større gruppearbeid. 

Det forutsettes at studentene har gjennomgått kurset Materialadministrasjon I. 

Formål 

Formålet er å gi innsikt i analyse og planlegging av transportfunksjonen i en bedrift. 

Innhold 
Gruppearbeidet er knyttet til en bedrift i regionen. 

Med faglæreren som leder, arbeider studentene i grupper med å presisere planlegging

sproblemet, utarbeide alternative systemløsninger og beskrive konsekvensene av dis

se i en materialadministrativ sammenheng. 
Forelesningene støtter opp under gruppearbeidet ved å gi studentene forståelse for 

problemstillinger, teknikker og metoder til å løse disse. Forelesningene vil til en viss 

grad være avhengig av hvilken type bedrift som blir valg som eksempel. 

Pg.a. den spesielle undervisningsform (gruppearbeid), kan det bli nødvendig å be

grense antall deltakere. 

LITTERATUR: 

Litteraturen oppgis når kurset starter. 

Utkant - Transporter 

2 vekttall. 

Det undervises 3 timer pr. uke i vårsemesteret. 

Formål 

Målet med faget er å gi studentene forståelse for de problem som eksisterer i utkant

området med hensyn til transportdekning, og å diskutere alternative løsningsmeto

der. Det legges vekt på kollektivtrafikkens problemer. 
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Innhold 
Hva består utkantenes transportproblemer i. 

- Transportstandard-problemet og hvordan dette kan løses.

- Planlegging av kolletivtrafikk i utkantstrøk.

Utradisjonelle transportløsninger.
- Investeringenes betydning for utkantenes transportbetjening.

- Institusjonelle og administrative forhold.

LITTERATUR: 

NOU 1982: 11 Kollektivtrafikk i Glesbygd. 

Bjørn Andersen: Synspunkter på problemet transportstandard. Trykket i referat fra 
Transportdagene 1983. MRDH 1983. 

Samferdselsdepartementet: Fylkenes samferdselsplaner 1982-85. Utradisjonelle 
transportløsninger. Inf. notat nr. 4 Oslo. 
Bolkesjø, Nymoen, T jade: Ringvirkninger av vegutløsning. Oppsummeringsrapport. 
1ØI 1982. 

Luftfartsproblemer 

2 vekttall. 
Det undervises 3 timer pr. uke i vårsemesteret. Undervisningen er basert på foreles
ninger og gruppearbeid. 

Formål 

Målsettingen med kurset er å gi en innføring i sentrale luftfartsproblemer såvel i inn
enriks som i internasjonal drift. Kurset tar sikte på å gi en oversikt over luftfartens ar
beidsbetingelser, dens økonomi, teknikk og trafikkmessige forhold. 

Innhold 
- Luftfartens arbeidsbetingelser, herunder lover og reguleringer nasjonalt og inter

nasjonalt. Skandinavisk luftfartssamarbeide, internasjonale organisasjoner. Of
fentlig planlegging i luftfartssektoren.

- Luftfartsøkonomi herunder kostnadsstruktur, prispolitikk, markeder. Virknin

gen av reguleringer i luftfartsektoren. Flyenes økonomi, valg av flytyper til
markeder. 
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- Anlegg og drift av luftfart, herunder organisering og drift av flyplasser og andre
nødvendige anlegg og installasjoner. Organisering og drift av flyselskapenes bak
keoperasjoner. 

- Intern planlegging i flyselskaper med vekt på økonomisk styring og kontroll. Mar
kedsføring og prispolitikk.

LITTERAT V R: 

St.meld.nr. 36 (1983-84). Om norsk luftfartsplan. 
Stephan Shaw: Air Transport. Marketing and Management. London 1985. 
Diverse utdelt materiale. 

Lineær Algebra 

2 vekttall. 
Faget er omtalt på side 41 i studiehåndboka. 

Biblioteket har egen lesesal. 
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(1-årig studium) 

Innledning 

Mens MA-kostnadene i 1920-årene stort sett bare utgjorde omtrent 10% av varers 

produksjonskostnader, viser det seg i dag at MA-kostnadene i videste forstand er 

minst like store som produksjonskostnadene. Dette henger sammen med at tekniske 
nyvinninger og økonomisk satsing tradisjonelt har tatt sikte på å rasjonalisere pro
duksjonen. Samtidig har det foregått en strukturendring mot færre, men større pro

duksjonsenheter, noe som bl.a. har ført til lengre transportavstander. Konkurransen 

mellom videreforhandlere, særlig når det gjelder forbruksvarer, har ført til større krav 

til rasjonelle MA-opplegg som følge av at varer skipes i mindre sendinger, økende fer

digvarelagre hos produsentene, økte distribusjonskostnader, krav om bedre service. 
Samtidig som servicenivået overfor kundene skal holdes på et akseptabelt nivå, kan 

bedriftene ha ønsker om å frigjøre bundet kapital ved å redusere lagerbeholdningene 

med endrede innkjøps-, produksjons- og distribusjonsrutiner. Dette skaper behov for 

integrert styring av de aktiviteter som er forbundet med materialstrømmen. Lønn

somheten for bedrifter i dag er i stor grad avhengig av effektiviteten i MA

virksomheten. Innenfor produksjonen er idag rasjonaliseringspotensialet relativt be
grenset, mens det er betydelige reserver innenfor felter som er knyttet til MA

området. En bestemt økonomisk innsats innenfor MA-området vil etter alt å dømme 

i mange tilfeller gi vesentlig bedre utbytte en tilsvarende innsats på produksjonssiden. 
Samtidig har den tekniske utvikling gitt muligheter for en mer effektiv MA-fuksjon 
også for mindre bedrifter. 

Med de økte krav som stilles til MA-funksjonen i norske og utenlandske bedrifter i ti
den framover, er det et stigende behov for personell med relevant utdanning innenfor 
dette fagområdet. Salg av transporttjenester i framtida vil også i økende grad stille 

krav om detaljkunnskap i materialadministrasjon blant transportbedriftenes ansatte. 

Kundenes valg av transportløsninger vil i stigende grad være avhengig av hvorledes 

disse er tilpasset hedriftenes totale MA-opplegg. Samtidig kan det også være aktuelt 
å kunne skreddersy totale opplegg hvor transportbedrifter kanskje tar over hele distri

busjonsopplegget for sine kunder. 
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Formål: 

Diplomstudiet i materialadministrasjon er en ett-årig utdanning, som innebærer en 
vesentlig fordypning i emnet utover det pensum som i dag er inkludert i det 2-årige 
transportfagstudium ved MRDH, Molde. 

Formålet med studiet er å: 

gi kunnskaper om materialadministrative mål og metoder 
- gi kunnskaper om tilførsels-, distribusjons- og produksjonssystemenes

utforming.
gi kunnskaper om organisatoriske og administrative spørsmål knyttet

til bedriftenes materialadministrasjon.
- sette studentene i stand til selvstendig eller i gruppe å definere, analysere

og løse materialadministrative problem.

Opptak ved MA-studiet forutsetter eksamener fra det 2-årige transportfagstudiet el
ler det økonomisk/administrative studium ved MRDH eller tilsvarende utdanning. 

Eventuelt kan det opptas studenter med annen relevant bakgrunn av teoretisk eller 
teoretisk/praktisk art. 

Studenter med generell økonomibakgrunn (øk./adm. studium eller tilsvarende utdan
ning) bør på forhånd ha satt seg inn i litteraturen fra de to obligatoriske kursene ved 
Transportfagstudiet: Materialadministrasjon I og Transportteknikk. For gjennomf ø
ringen av studieprogrammet vil det være en fordel å ha forkunnskaper innenfor fa
gområdet Operasjonsanalyse tilsvarende kurset Operasjonsanalyse I som gis ved 
MRDH. 
Praktisk erfaring fra MA-området er ønskelig, men ikke nødvendig. 

Ved gjennomføringen av studiet kreves det at studentene har evne til å arbeide selv
stendig og i grupper. 

Oppbygging av c,.., .... ,.,. .. ...,..,

Studiet er basert på forelesninger, gruppearbeid og utarbeidelse av en hovedoppgave 

med tilknytning til materialadministrasjon og bedriftstransporter. 
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Undervisningen vil inneholde både teoretiske, metodiske og praktiske elementer. Det 

vil bli satset på arbeide med praktisk løsning av MA-problem i bedrifter og transport
selskaper. 
I høstsemesteret vil undervisningen bli konsentrert om forelesninger og gruppe

arbeid . 

I vårsemesteret vil forelesningsantallet bli begrenset for å gi mer tid til selvstendig ar

beid i forbindelse med hovedoppgaven. Denne bør ta utgangspunkt i konkrete be
driftssituasjoner, men forventes å være mer omfattende enn de seminaroppgaver som 
leveres ved avslutningen av de to-årige studier. Dersom studentene kommer fra be

drifter hvor materialadministrasjon utgjør eller bør utgjøre en vesentlig del av virk
somheten, gir dette rike muligheter for å arbeide med aktuelle problemstillinger inn
enfor områder som de har rimelig kjennskap til. Det samme er tilfelle dersom studen
tene har sin bakgrunn fra transportbedrifter. 

Studiet gjennomføres normalt i løpet av to semestre, dvs. i løpet av et år. Studiet legges 
opp basert på vekttall for det enkelte kurs og for hovedoppgaven. Et komplett studi

um vil omfatte 20 vekttall, hvorav 6 er knyttet til hovedoppgaven. 

Oppbygging av studiet fordelt på fag og vekttall er vist i tabellen nedenfor. 

Høst Vår 

1< ... •// ·•·• 

Materialadministrasjon 2 ....... 
·•· ... 

··• 
, ... •····· 

Håndterings- og transportteknikk 2 
IL ..... 

!;'V' 

.. 

·.·.·•··• · ... 
.. •.· • 

Materialforsyning og innkjøpsledelse 2 
i?·•··. . • 

•..• <••·•··.•.·•.·•··< 
.. 

Material- og produksjonsstyring 4 

Distribusjonsplanlegging 4 

NB. Det tas sikte på å starte studiet høsten 1987. En forutsetning for dette er imidler
tid at det kan skaffes tilstrekkelig med kvalifiserte lærekrefter. 
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Det tas sikte på å gi studiet en hovedsaklig økonomisk profil, dog med et samspill mel
lom tekniske og økonomiske fag slik at sammenhenger mellom teknikk og økonomi 
kommer klart fram. 

Detaljerte studieplaner og pensumlister for de enkelte fag er under utarbeidelse. Ned

enfor er det derfor bare gitt en kort beskrivelse av de enkelte kurs, samt en foreløpig 

litteraturliste. 

Materialadministrasjon 

2 vekttall. 

Formålet med kurset er å gi 
- en orientering som utviklingen av og filosofien bak MA-konseptet 

en orientering om materialadministrative mål og metoder 

- innføring i organisatoriske og administrative spørsmål knyttet til bedriftens 
materialadministrasjon 

kunnskaper om informasjonssystemer knyttet til MA-aktivitetene 

Kurset bygger på forkunnskaper fra Materialadministrasjon I i det to-årige transport
fagstudiet. 

AKTUELL LITTERATUR: 

Persson, Goran, Ericsson Dag: Materialadministrasjon - ett foretakslederansvar, Li

ber 1981. 
Persson, Goran, Ericsson, Dag: Materialadministrasjon i praktiken Liber 1982. 
Philip, B. Schary: Logistics Decisions. Text & Cases, Dryden Press 1984. 

Ballou, Ronald H.: Business Logistics Management, Planning and Control (second 
edition), Pretice Hall, 1985. 

2 vekttall. 

Formålet med kurset er: 

- å gi kunnskaper om materiell og systemoppbygging for ulike typer bedrifts

tranporter. 
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- å gi kunnskaper om utforming av lager- og produksjonslokaler, samt kunn
skaper om systemer for intern transport.

- å gi kunnskaper om emballeringsteknikker, skadeømfintlighet, stuving av gods,

enhetslaster etc.

å gi kunnskaper om systemer for informasjonsoverføringer.

Kurset bygger på forkunnskaper fra faget Transportteknikk i det 2-årige transportfag

studiet. 

Materialforsyning og innkjøpsledelse 

2 vekttall 

Formålet med kurset er: 

å gi kunnskaper om materialforsyningssystemets plass i bedriftens MA-system. 

- å gi kunnskaper om viktige innkjøpsteoretiske emneområder som prisanalyse,

markedsanalyse av leverandørmarkedet, forhandlingsteori, verdianalyse og
effektivitetsmåling.

- å gi kunnskaper om den betydning forhold som avtaleutforming, kontroll og

leveranseoppfølging og informasjonsutvekslingssystemer etc. har for effektiv

materialforsyning.

AKTUEL LITTERATUR: 

Baily, P., Farmer, D.: Purchasing Principles and Management, 1981. 

Porter, Michael E.: Competitive Strategy. Techniques for Analysing Industries and 

Competitors. The Tree Press, New York 1980. 

Material- og produksjonsstyring 

4 vekttall 

Formålet med kurset er å: 
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gi fordypende kunnskaper innenfor områder som klassisk optimeringsteori, 

dynamisk programmering, lagerteori, køteori, prognostisering, simulering 

og nettverksplanlegging. 



klargjøre den betydningen som innsikt i disse teknikkene har for formule

ring og løsning av materialadministrative problem. 

gi trening i bruk av ferdige programpakker og teknikker i material- og pro
duksjonsstyringen. 

I undervisningen vil det blir lagt stor vekt på gjennomgang av cases og praktiske 

eksempler på material- og produksjonsstyringssystemer. 

AKTUELL LITTERATUR: 

Persson, G., Hoberg, S.E.: Materialstyring Bl, 1978. 
Plossl, G.W.: Produkction and inventory Control Principles and Techniques. 

Prentice Hall 1985. 

Olhager, Rapp: Effektiv MPS (1985) 

Baalou, R.H.: Business Logistics Management Planning and Control. Pretice 

Hall, 1985. 
Williams, H.P. Model building in Mathematical progamming, Wiley. 

Distribusjonsplanlegging 

4 vekttall 

Formålet med kurset er å: 

gi fordypende kunnskaper om metoder og teknikker for å analysere og ut
forme systemer for fysisk distribusjon (f.eks. ruteplanlegging, lokalisering

steori, kapasitetsdimensjonering) 

gi ferdighet i bruk av EDB-baserte modeller og ved hjelp av disse analysere 
integrerte distribusjons- og transportsystemer. 

AKTUELL LITTERATUR: 

Lambert, D.M., Stock, J.R.: Strategic Physical Distribution Management, Irwin 

1982. 

Det tas forbehold om endring av innholdet i de enkelte kurs i tilknytning til videre

utvikling av studieplanene. 
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studium) 

Formål 
Det økonomisk/administrative studiet er et 2-årig studium med følgende siktemål: 

1. Gi en yrkesutdanning som kvalifiserer for arbeidsoppgaver i første rekke

industri-, handels- og servicebedrifter og i offentlig forvaltning.

2. Gi utdanning som kvalifiserer for videre studier ved universitet og høgskoler.
3. Gi undervisning i økonomisk/administrative fag for studenter som ønsker å stude

re slike emner i tilknytning til andre studier ved distrikthøgskolene (transportfag

studium, datafag-studium o.l.).
4. Gi undervisning til personer som ønsker å ta deler av det økonomisk/administrati

ve studiet som etterutdanning. Det kan være personer som er interessert i ett eller

flere av de fagene som ligger innenfor den ordinære studieramme til distrikthøgs
kolen eller det kan dreie seg om ajourføring og videreutdanning av ferdige kandi

dater fra distriktshøgskolene.

Kompetanse 

De som har bestått eksamen i alle obligatoriske fag og dessuten tar valgfag som sam

men med de obligatoriske gir minst 40 vekttall, får vitnemål som høgskolekandidat 

i økonomisk/administraitive fag. 
Eksamen fra det økonomisk/administrative studiet kvalifiserer for stillinger innen of

fentlig forvaltning og privat næringsliv. Undersøkelser viser at arbeidsmulighetene 

gjennomgående er gode for uteksaminerte kandidater. 
Norges Handelshøyskole gir fritak fra eksamen i enkelte fag på grunnlag av eksamen 

ved distriktshøgskolene. Bedriftsøkonomisk Insitutt har organisert et overgansstudi

um for kandidater fra øk./adm. studiet som fører fram til diplom-økonom eksamen. 
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Kanditater fra det økonomisk/administrative studiet oppnår kompetanse som faglæ

rer i handels- og kontorfag når de i tillegg til distriktshøgskole-eksamen tar eksamen 
i faglig/metodisk kurs i ett undervisningsfag i videregående skole (studieretning for 

handels- og kontorfag) pluss eksamen i pedagogikk som svarer til eksamen ved Sta

tens lærerskole i handels- og kontorfag. Kandidater fra det økonomisk/administrative 

studiet oppnår kompetanse som adjunkt i handels- og kontorfag når de i tillegg til 

distriktshøgskole-eksamen tar eksamen i fag som svarer til minst 20 vekttall samt fag

lig/metodisk kurs i to undervisningsfag og pedagogikk som nevnt ovenfor. 

Forkunnskaper, forkurs 
Generelt bygger undervisningen ved det økonomiske/administrative studiet på at stu

dentene har 3-årig videregående skole, almennfaglig studieretning eller annen tilsva
rende utdanning. 

Av erfaring viser det seg imidlertid at mange studenter har problemer med matema

tikken i første semester. Studenter som har eksamen fra real/naturfaglinje i det gamle 

gymnas eller eksamen fra naturfaglinje i den videregående skole vil normalt ikke ha 

behov for å følge forkurs i matematikk. Studentene med annen bakgrunn bør sette 

seg inn i den videregående skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet star
ter. For disse studentene tilbys det dessuten et farskurs i matematikk som starter to 

uker før ordinær semesterstart. Se omtale av forkurset under matematikkstudiet, side 

40. 
Studenter som ikke har kjennskap til elementær bokføring, bør sørge for å sette seg 

inn i dette før de begynner ved distriktshøgskolen. Før en kan gå opp til eksamen i det 

obligatoriske faget Bedriftsøkonomi�regnskap, må alle, uansett forkunnskaper, ha be

stått en prøve i bokføring som arrangeres i første semester. Denne prøven er avslut

ning på et forkurs i bokføring som starter to uker før ordinær semesterstart. Se omtale 

av dette kurset side 88. 

Oppbygging av studiet 
Studiet bygger på kurssystemet.Hvert kurs gir vekttall etter arbeidsbyrde. Gjennoms

nittlig arbeidsbyrde hvert semester er l 0 vekttall, og hele studiet utgjør 40 vekttall. 

Studiet er delt i en obligatorisk og en valgfri del. De obligatoriske fagene utgjør 20 
vekttall og omfatter fagene matematikk, statistikk, EDB, bedriftsøkonomi/regnskap, 
samfunnsøkonomi, investeringsanalyse, organisasjonsteori og arbeidspsykologi. 
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Det valgfrie fagtilbudet gir studentene anledning til faglig fordypning og spesialise
ring med sikte på yrkeskompetanse. Dessuten tar en gjennom valgfrie fagopplegg sik

te på å kvalifisere studentene for videre studium ved universitet og høgskoler. 

1. år

Høst Vår Høst 

2. år

Vår 

Valgfag (6) 

Seminaropp
gave (4) 

10 

Tallene i tilknytning til fagbetegnelsen angir vekttallene til de ulike fag. De obligatori
ske fagene er omtalt på side 89. 

Den valgfrie delen av studiet er organisert i spesialiseringsretninger. 
Disse omfatter en kombinasjon av valgfrie fag som sett i sammenheng utgjør en faglig 

enhet og som dekker et fagområde eller et emne. 

Studentene kan velge mellom disse spesialiseringsretningene: 

1. Organisasjon og ledelse.
2. Bedriftsøkonomisk analyse

3. Kvanititative metoder

4. Markedsføring

5. Samfunnsøkonomi

6. Regnskap
7 Statsvitenskapbffentlig administrasjon.

80 



Det er satt sammen en obligatorisk kurspakke for hver av de ulike spesialiseringsret

ningene. Disse kursene vil da være faste for de studenter som har valgt spesialiserings

retningene. Dette valget vil for en del av spesialiseringene måtte treffes allerede fra 2. 

semester. For andre retninger vil valget ordinært skje fra 3. semester. Se omtale fra 

side 77. 

Seminararbeid 

Før studiet kan regnes som fullført, må studentene i siste semester utarbeide en skrift

lig seminaroppgave (4/6 vekttall). Seminaroppgaven kan utføres av en enkelt student 

eller av en gruppe. De emnene som blir behandlet vil kunne variere mye, alt etter hvil

ke interesser studentene har, og hvilke fag de har vært mest opptatt av i studiet. Semi

naroppgaven blir regnet som en viktig del av studiet og har mye å si for den faglige for

dypning som er nevnt ovenfor. Seminaroppgavene utarbeides som en del av den spesi
aliseringsretning som velges. 

Emnevalg og disposisjon på seminaroppgaven skal godkjennes av skolen før det prak

tiske detaljarbeidet tar til. Forslag til emne/innhold må derfor leveres til administra

sjonen innen 15. desember før tildeling av faglig veiledning kan skje. 

Fra store audiotorium. 
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Valgfrie fag 
De obligatoriske fagene skal suppleres med valgfrie fag svarende til totalt 20 vekttall. 
Fordelingen av disse over studietiden er slik at det velges fag svarende til: 

1. semester 2. semester

ingen 2 vekttall 

3. semester

8 vekttall 

4. semester

10 vekttall 

inklusive 

seminaroppgave 

Disse skal, med de bindinger som ligger i valg av spesialiseringsretning velges blant 
følgende fag: 

Kurs Semester Vekttall Omtalt side 

Arbeidslivskunnskap H 2 103 
Bedriftsøkonomisk analyse V 8 109 

Det norske politiske og 
økonomiske system H 4 49 

Driftsregnskap H 2 104 
Dfl 00 Innføring i programmering H 5 24 
Innføring i markedsføring H 2 104 
Internasjonal politikk V 2 50 
Lineær algebra V 2 41 
Markedsanalyse og -planlegging V 8 109 
Materialadministrasjon I H 2 63 
Sø300 Mikroøkonomisk analyse H 2 107 
Sø210 Næringsøkonomi V 2 100 
Numeriske beregninger V 4 39 
Offentlig planlegging og 
budsjettering V 4 52 
Offentlig saksbehandling og 

forvaltningsrett V 2 51 
Operasjonsanalyse I H 2 104 
Operasjonsanalyse Il V 8 109 
Organisasjonsteori Il V 2 lll 

Personalforvaltning V 8 111 

Politisk atferd V 2 50 
Politisk teori, tilnærmingsmåter og 

grunnlagsproblemer H 4 48 
Sø3 l O Regionaløkonomi H 2 106 
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Kurs Semester Vekttall Omtalt side 

Sø400 Samfunnsøkonomi II V 8 112 

Regnskap V 8 112 
Regnskapslovgivning og 
regnskapspraksis H 2 105 
Sø 320 Offentlig økonomi H 2 106 
Rettslære I V+H 4 101 
Rettslære II V 2 118 
Samfunnsvitenskapelig metode H 2 49 
Skatterett I V 2 102 
Skatterett II H 4 118 

Statistikk II H 2 42 

Df200 V ideregående programmering 
(PASCAL og FORTRAN) V 2 24 

Df205 P rosjekt i videregående 
programmering V 3 25 
Df650 EDB og samfunn V (2. hver) 2 32 

Spesialiseringsretningene 
Som nevnt side 74 skal studentene velge mellom følgende spesialiseringsretninger: 

1. Organisasjon og ledelse
2. Bedriftsøkonomisk analyse
3. Kvantitaive metoder

4. Markedsføring
5. Samfunnsøkonomi
6. Regnskap
7. Statsvitenskap,bffentlig administrasjon.

For en nærmere omtale av de enkelte fag som inngår i de forskjellig spesialiseringsret
ningene vises det til omtale av disse. I det følgende vil det bli gitt en oversikt over hvil

ke kurs som inngår som faste i de ulike retninger, og hvilke kurs som er anbefalt som 
utfyllende til disse. Det er viktig å merke seg at «faste kurs» i denne sammenheng be
tyr faste for spesialiseringsretningen. 

Alle studentene ved det økonomisk/administrative studiet må melde seg på en spesia
liseringsretning. Denne påmeldingen skjer senest i forbindelse med eksamensopp
meldingen i 3. semester. 
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Listen over anbefalte fag er ikke bindende for studentene. Den er ment å skulle gi en 

veiledning for sammensetning av valgfagene, men kan fravikes. 
Side 82-83 er det gitt en fullstendig oversikt over alle valgfag. Fra denne listen skal det 

totalt velges valgfag svarende til 18 vekttall, inklusive de valgfag som er gjort faste for 

den enkelte spesialiseringsretning. 

Sammensetningen av de enkelte 
spesialiseringsretningene. 

(Tallene i parantes etter de enkelte fag angir vekttall.) 

1) Organisasjon og ledelse

Denne spesialiseringsretningen tar sikte på å kvalifisere studentene for arbeid med 
organisasjons- og personalspørsmål i bedrifter, offentlige etater etc. 

Faste kurs 3. semester: 

Faste kurs 4. semester: 

Arbeidslivskunnskap 

Personalforvaltning 

(inkl. seminaroppgave) 

Organisasjonsteori Il 

I. år 2. år

Høst 
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Vår Høst 

,Arbeidslivs-
kunnskap 2 

Vår 

.....-------------:1 seminar-

_______ Valgfag 6 

Valgfag 2 

oppgave} 8 

(2) 

(8) 

(2)



Anbefalte valgfag 2. semster: 

Sø210 Næringsøkonomi 
Offentlig saksbehandling 
og forv.rett 

Anbefalte valgfag 3. semester: 

Sø320 Offentlig økonomi 
Det norske politiske og 
økonomiske system 

2) Bedriftsøkonomisk analyse.

(2) 

(2) 

(2) 

(4) 

Denne spesialiseringsretningen er lagt opp for studenter som tar sikte på å utføre
planleggings-, styrings- og utviklingsoppgaver i bedrifter.
En legger vekt på å oppøve studentenes evne til å analysere bedriftens tilpasningspro
blemer ved hjelp av strategisk planleggisgverktøy og ledelsesstrategier.

Faste kurs 3. semester: 

Faste kurs 4. semester: 

I. år

Høst 

Driftsregnskap 
Innføring i markedsføring 

Bedriftsøkonomisk analyse 
(inkl. seminaroppg.) 

Vår Høst 

Innføring i 
markeds
førinø 

.----------1 Valgfag 
Valgfag 2 

2.år

Vår 

Valgfag 

(2) 

(2) 

(8) 

2 
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Anbefalte valgfag 2. semester: 
Sø210 Næringsøkonomi 

Skatterett I 

Lineær Algebra 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Operasjonsanalyse I 

Regnskapslovgivning og 

regnskapspraksis 

Materialadministrasjon I 

Sø)20 Offentlig økonomi 
Statistikk II 

Sø300 Mikroøkonomisk analyse 

Anbefalte valgfag 4. semester: 

Fra biblioteket. 
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Organisasjonsteori II 

Offentlig saksbehandling og 
forvaltningsrett 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2)



3) Kvantitative metoder.

Spesialiseringsretningen er tilpasset studenter som tar sikte på å arbeide med planleg

ging og styring i bedrifter og i offentlig forvaltning. Det blir gitt innføring i en del sent

rale metoder og teknikker som kan nyttes til å studere problemstillinger såvel innen 
økonomi som innen teknikk eller samfunnsfag. 

Fast kurs 2. semester: 

Fast kurs 3. semester: 

Fast kurs 4. semester: 

1. år

Høst 

Lineær algebra 

Operasjonsanalyse I 

Operasjonsanalyse Il 

(inkl. seminaroppgave) 

Vår Høst 

Openisjons
analyse I 

Valgfag 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Materialadm. I 

Driftsregnskap 

Statistikk Il 

Anbefalte valgfag 4. semester: 
Sø210 Næringsøkonomi 

Numeriske beregninger 

2. år

V år 

Valgfag 

(2) 

(2) 

(8) 

2 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(4) 
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4) Markedsføring.

Spesialiseringsretningen i markedsføring er tilpasset studenter som tar sikte på å ar
beide med planlegging og styring av markedsføringsfunksjonen i ulike organisa
sjoner.
I kursopplegget blir det lagt vekt på å studere hvordan organisasjoner kan orientere
seg mot og tilpasse seg sine omgivelser ved hjelp av markedsanalyser, markedsplan
legging og utforming av sine markedsføringsaktiviteter.

Fast kurs 3. semester: 
Innføring i markedsføring (2) 

Fast kurs 4. semester: 
Markedsanalyse og -planlegging (8) 

Høst 

(inkl. seminaroppg.) 

1. år 2. år

Vår Høst Vår 

,-----,.------1 Markeds.: 
Innføring i analyse 
tnarkedsf øring 2 og pla,nlegging 

........ ------1 (inkL 

Valgfag 2 

Valgfag 6 

Anbefalte valgfag 2. semester: 
Sø210 Næringsøkonomi 
Rettslære I 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Statistikk Il 
Rettslære I forts. 
Arbeidslivskunnskap 

Anbefalt valgfag 4. semester: 
Organisasjonsteori Il 
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Valgfag 2 

(2) 
(2+2) 

(2) 
(2+2) 

(2) 

(2)



5) Samfunnsøkonomi.

Spesialiseringsretningen er lagt opp med tanke på studenter som er spesielt interessert 
i grundigere studier i samfunnsøkonomi, og som tar sikte på å arbeide med planleg
ging og styring i offentlig forvaltning (stat, fylke, kommune) eller i større interesseor
ganisasjoner. 

Fast kurs 2. semester: 

Faste kurs 3. semester: 

Fast kurs 4. semester: 

Sø2IO Næringsøkonomi 

Sø3 l O Regionaløkonomi 
Sø320 Offentlig økonomi 
Sø300 Mikroøkonomisk analyse 

Sø400 Samfunnsøkonomi Il 
(inkl. seminaroppgave) 

1. år 2. år

Høst Vår Høst 

Sø300 
Mikroøkonomisk 
analyse 
Sø310 
Regional· 
økonomi 
Sø320 
Off. økonomi 

Sø210 
.. 

�irjngs- Valgfag 
økonomi 2 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Innføring i markedsføring 
Arbeidslivskunnskap 
Statistikk Il 

Anbefalte valgfag 4. semester: 
Offentlig saksbehandling og 
forvaltningsrett 
Politisk teori 

2 

2 

2 

2 

Vår 

SØ400 
Samfunns� 
økonomill 
{inkl. semirfar· 
oppgave) 

Valgfalg 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(8) 

• 
.·.· 

8 

2 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 

(2) 
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6) Regnskap.
Spesialiseringsretningen regnskap har en obligatorisk kurssammensetning som sikter

mot studenter som ønsker å kvalifisere seg for

1. Arbeid innenfor regnskapfunksjonen .

2. Utdanning til revisor.
Det obligatoriske kurset i bedriftsøkonomi/regnskap samt de obligatoriske kursene

knyttet til spesialiseringsretningen (regnskapsorganisasjon og -lovgivning, drifts

regnskap og regnskap) er lagt opp med sikte på en utførlig behandling både av bedrif

tens eksterne regnskap (finansregnskap/skatteregnskap) og bedriftens interne re
gnskap (driftsregnskap).

Faste kurs 3. semester: 

Fast kurs 4. semester: 

1. år

Driftsregnskap 

Regnskapslovgivning 

og regnskapspraksis 

Regnskap 

(inkl. seminaroppg.) 

Høst Vår Høst 

Valgfag 

Anbefalt valgfag 2. semester: 
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Skatterett I 
Rettslære I 

2 

, ... J / . 

i ' 
.. 

Valgfag 

2.år

' . 

<:) 

6 

·> > 
' t: 

•··• ,. 
.. • 

4 

Vår 

•.· 

. 

..[J••it••t 
. 

.•. 

... 

/ ...... 
···•

:: .. ... · .• ·• . 

Valgfag 

(2) 

(2) 

(8) 

I 
i 

2 

(2) 
(2+2) 



Anbefalte valgfag 3. semester: 
Rettslære I forts. 
Operasjonsanalyse I 
Innføring i markedsføring 
Sø320 Offentlig økonomi 

Anbefalt valgfag 4. semester: 
Skatterett I 

(2+2) 
(2) 
(2) 
(2) 

(2) 

For å bli opptatt som student ved revisjonsstudiet, må Skatterett I og Rettslære I være 
tatt som valgfag i øk./adm.-studiet. 
Disse får dermed følgende kursprogram i spesialiseringsretningen: 

Fast kurs 2. semester: 
Rettslære I (2+2) 

Faste kurs 3. semester: 
Driftsregnskap (2) 
Rettslære I forts. (2+2) 
Regnskapslovgivning 
og regnskapspraksis (2) 
Sø320 Offentlig økonomi (2) 

Faste kurs 4. semester: 
Regnskap (8) 
(inkl. seminaroppgave) 
Skatterett I (2) 

Fra bibliotekets aviskrok. 
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7) Statsvitenskap/offentlig administrasjon.
Spesialiseringsretningen skal gi kunnskap om hvordan det norske forvaltningssystem

er bygd opp og fungerer og gi innsikt i sentrale politiske og administrative prosesser.

Faste kurs 3. semester: 

Faste kurs 4. semester: 

1. år

Høst 

Alt. A. Statsvitenskapelig fagretning: 

Politisk teori, tilnærmingsmåter 
og grunnlagsproblemer 
Samfunnsvitenskapelig metode 

Politisk atferd 
Internasjonal politikk 
Seminaroppgave 

Vår Høst 

J>oli{iskteori, 
tilnærmings� 
mater 
og grunn" 
lagproblemer 

2. år

Vår 

Valgfag 2 Valgfag 2 Valgfag 

Anbefalt valgfag 2. semester: 
Sø210 Næringsøkonomi 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Arbeidslivskunnskap 
Det norske politiske og 
økonomiske system 
Sø3 l O Regionaløkonomi 

Anbefalte valgfag 4. semester: 
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Offentlig planlegging og budsjettering 
Offentlig saksbehandling og 
forvaltningsrett 

(4) 

(2) 

(2) 

(2) 

(4) 

2 

(2) 

(2) 

(4) 
(2) 

(4) 

(2)



Alt. B. Fagretning i offentlig administrasjon: 

Fast kurs 3. semester: 
Det norske politiske og økonomiske system (4) 

Faste kurs 4. semester: 

1. år

Høst 

Offentlig saksbehandling og 
forvaltningsrett 
Offentlig planlegging og 
budsjettering 
Seminaroppgave 

Vår Høst 

Det.norske 
politiske og 
økono:miske 
system 

Valgfag 2 Valgfag 

Anbefalte valgfag 2. semester: 
Rettslære I 
Sø210 Næringsøkonomi 

Anbefalte valgfag 3. semester: 
Politisk teori, tilnærmingsmåter 
og grunnlagsproblemer 
Samfunnsvitenskapelig metode 
Rettslære I forts. 
Sø320 Offentlig økonomi 
Arbeidslivskunnskap 
Sø3 l O Regionaløkonomi 

(2) 

(4) 
(4) 

2. år

4 

Vår 

Seminar-
oppgave 4 

(2+2) 
(2) 

(4) 
(2) 

(2+2) 
(2) 
(2) 
(2) 

Hele det I-årige studiet i statsvitenskapibffentllig administrasjon egner seg godt som 
påbygging på et fullført økonomisk/adminisrativt studium. Høgskolen anbefaler den
ne kombinasjonen. 
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De enkelte fag 
Som det går fram av fagfordelingsplanen, varer fagene ett eller to semester. Ved slut

ten av det enkelte kurs blir det normalt holdt eksamen. Eksamen blir lagt opp på for

skjellige måter, alt etter hva som passer best for faget. 

En skal her gi en oversikt over de enkelte fag. Alle fagene er under kontinuerlig vurde
ring og utprøving. Dette fører til å både faglig innhold og pensum kan blir forandret. 

Studentene må derfor til enhver tid sørge for å holde seg ajour med de forandringene 

som blir foretatt i undervisningsplaner, pensum o.l. 

Forkurs 

Forkurs i bokføring 

Forkurset i bokføring omfatter en innføring i elementære bokf øringsprinsipper. For

kurset i bokføring starter i august. I de første to ukene underviser en to timer hver dag. 

Etter at den ordinære undervisningen er kommet i gang, underviser en to timer hver 

uke fram til midten av oktober. Ved slutten av kurset blir det holdt en semesterprøve. 

Ved denne prøven gir en karakterene bestått eller ikke bestått. Før en kan gå opp til 
eksamen i det obligatoriske faget Bedriftskøkonomi/regnskap, må alle, uansett for

kunnskaper, ha fått karakteren bestått ved semesterprøven. 

LITTERATUR; 

L.M. Lein og O.H. Sandvik: «Saldo» Gyldendal, Oslo 1982.

Forkurs i matematikk 

Se omtale under matematikkstudiet side 40. 
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Obligatoriske fag 

4 vekttall. 

Undervisning I. og 2. semester. 

Kurset gir en innføring i sentrale emneområder innen bedriftsøkonomi og regnskap. 
Målet er å gi studentene innsikt i viktige bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer 

og hvordan bedriften skaffer seg beslutningsgrunnlag ved å bygge opp informa

sjons/regnskapssystemer. 

Kurset er 2-delt. I I. semester gjennomgås bedriftsøkonomisk teori, og 2. semester 

driftsregnskap/finansregnskap. 

1. semester (Bedriftsøkonomi)

I denne delen legges det vekt på å gi studentene en innføring i de problem og løsnings
metoder man står overfor i bedriftsøkonomiske beslutninger. Eksempel på emner

som tas opp er: pris - mengde beslutninger, produktvalgproblemer, lagerstyring.

LITTERATUR; 

Knut Boye: Kostnads- og inntektsanalyse. Tanum-Norli, Oslo 1984. 

2. semester (Regnskap)

I første del av semesteret vil det bli lagt vekt på en utdypende analyse av driftsregnska
pet. Ellers vil hovedvekten bli lagt på eksterne regnskapsproblemer. En vil ta for seg

områder som regnskapsanalyse, vurderingsproblemer, finansieringsanalyse og re

gnskapet under prisstigning.

LITTERATUR: 

Trygve Naug og Per Arne Flakke: Internregnskap, lønnsomhetsanalyse, kalkylemo

deller og driftsregnskap. 2. utg. B.I. Oslo 1980. 
Arne Kinsedal: Regnskapsanalyse. 6. utgave. Bedriftsøkonomens Forlag, Oslo 1984. 

SUPPLERENDE LITTERATUR; 

0. Johnsen og A. Riise: Driftsregnskap for industribedrifter. Bedriftsøkonomens For

lag, Oslo 1977.
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L.H. Skare, O.H. Jensen og K. Boye: Kostnadsregnskap og bokføring i industrien.

Cappelen, Oslo 1973.
A. Kinserdal og A. Johnsen: Finansregnskap. Bedriftsøkonomens Forlag, Oslo 1980.
Norsk Standard 4102 Grunnkontoplan og regnskapsoppstilling. Norske stadardise

ringsforbund, Oslo 1977.

SølOO + Sø200 Samfunnsøkonomi I 

4 vekttall.. 
Undervises 1. og 2. semester. 
Faget gir en innføring i sentrale deler av samfunnsøkonomisk teori. Målet er å lære 
studentene å vurdere og behandle økonomiske problemstillinger, samt øve opp evnen 
til å bruke økonomiske modeller. 
Kurset er 2-delt. I I. semester blir det gitt en innføring i mikroøkonomisk teori, og i 
2. semester går en gjennom makroøkonomisk teori.

SølOO Mikroøkonomisk teori (1. semester) 

Mikroøkonomidelen vil gi en innføring i produksjons-, etterspørsels og markedsteori. 
Dette kurset vil også lære studentene å bruke metodeapparatet i valgrie fag senere i 
studiet. 

LITTERATUR (Søl00 Mikroøkonomi): 

Preben Munthe: «Markedsøkonomi». Universitetsforlaget, Oslo, siste utgave. 

Det vil i forelsningene blir lagt en del mer vekt på en matematisk fremstilling enn i 

lære boken. Følgende bok anbefales derfor som supplerende litteratur til Munthes 
framstilling: 
Arild Sæther: «Mikroøkonomisk analyse». Tanum-Norli, Oslo, siste utgave. 
I forelesningene vil det også bli hensvist til supplerende artikkelstoff. 

Sø200 Makroøkonomisk teori (2. semester) 
I denne delen gis en innføring i de begrepene som blir nyttet i og oppbygging av nasjo
nalregnskapet. Deretter gis en innføring i bruk av makroøkonomiske modeller for å 
klargjøre viktige økonomiske sammenhenger, bl.a. ved offentlig planlegging og 
styring. 
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LITTERATUR (Sø200 Makroøkonomi): 

Vidar Ringstad: Samfunnsøkonomi 2: Makroøkonomiske emner. Bedriftøkonomens 

Forlag, Oslo 1983. 
Vidar Ringstad: Samfunnsøkonomi 3: Økonomisk politikk. Bedriftsøkonomens For

lag, Oslo 1984. 

Stortingsmelding nr. 1: Nasjonalbudsjettet. 

SUPPLERENDE LITTERATUR: 

Leif Johansen: Offentlig økonomikk. Univeristetsforlaget, Oslo 1970. 

Sondre Kåfjord: Notat om penger, kreditt og valuta. MRDH, Molde 1978 . 

....... 11-"", .. �,...,,,,,, i n:1:.1}æ;r,n,�·.1tn • .Y,,._.11,._ 

Se omtale under matematikk-studiet side 40. 

2 vekttall . 
Undervises i høstsemesteret med 2 timer pr. uke. I tillegg kommer arbeid med øving

soppgaver. 

Bakgrunn 
Kurset bygger ikke på andre kurs. 

Målsetting 
Målsettingen er å gi studentene innsyn i en datamaskins oppbygging og virkemåte, 

samt å gi en forståelse for hvilke krav som må være oppfylt for at en oppgave skal kun
ne utføres av en datamaskin . Kurset skal gi en innføring i programmering, både ved 
hjelp av et generelt datamaskinspråk (Pascal) og ved å bruke verktøy som rutearksy
stemer, applikasjonsgeneratorer, o.l. Studentene skal også lære prinsippene for mo

derne tekstbehandlingssystemer, og litt om de arbeidsfaser man går gjennom ved ut

vikling av større datasystemer. 

Innhold 

Maskinlæredelen vil omfatte orientering om alle komponenter som inngår i et data

maskinsystem, og hvilke oppgaver de forskjellige utstyrsenhetene har. Programme

ringsdelen vil omfatte de enkleste begreper i Pascal samt enkel bruk av et rutearksy

stem og en applikasjonsgenerator. Det vil bli gitt øvingsoppgaver i tilknytning til det-
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te. I tekstbehandling vil det blir undervist i de mest vanskelige funksjoner i dagens 
tekstbehandlingssystem. Systemutviklingsdelen vil omfatte utarbeidelse av kravspe

sifikasjon og implemenstasjonsbeskrivelse, med hovedvekt på det første. 

LITTERATUR: 

Ohren, 0. og Olsen, K.A.: Databehandling. Universitetsforlaget 1985. Øvrig littera
tur oppgis av faglærer. 

Organisasjonsteori I 
2 vekttall. 
Undervisning 4 timer pr. uke i 2. semester. 

Faget skal gi en innføring i organisasjonsteori. Det gis en oversikt over utviklingslin
jer i studiet av organisasjoner og sentrale organisasjonsteoretiske emner vil bli belyst. 

LITTERATUR: 

Flaa,P., Hofoss, D., Hoven, F.H. og Rønning, R.: Innføring i organisasjonsteori. Uni
versitetsforlaget, Oslo 1978. 

Hjulstad, R: Organisasjonsteori. NKS-forlaget, Oslo 1983. 

Arbeidspsykologi 
2 vekttall. 
Undervisning. 1. semester, eventuelt 3. semester. 

Målsetting: 

Hovedmålsettingen med kurset er å gi studentene kunnskap i grunnleggende forut
setninger for ledelse og tilrettelegging av arbeidsforhold, og derigjennom forberede 
studentene på deres egen kommende yrkessituasjon. 
En vil ta for seg forholdet mellom mennesker, mellom individ, team og organisasjon, 
individuelle reaksjonsmønstre, påvirkning og holdninger, menneskelige behov og 
motiver, trivsel, fremmedgjøring, arbeidsmiljø og forøvrig hvordan slike faktorer på
virker arbeidssituasjonen. 
Kurset er basert på erfaringslæring etter nyere pedagogiske læringsprinsipper. Det 
blir lagt opp ukentlige obligatoriske øvelser i team, og disse vil bestå av en praktisk og 

en teoretisk del. Kurset er oversatt og tilrettelagt for norske forhold etter Kolb, Rubin 
og Mclntyre's «Organizational Psychology», 1984 utgaven, gjennom et samarbeid 
mellom MRDH, NTH og Universitetsforlaget. 
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Foruten at denne form for læring sikrer studentene et aktivt faglig såvel som sosialt 
utbytte, gir den også teoretisk forståelse som lar seg overføre til praktiske 
organisasjons- og næringslivsmessige problemer. 

Første delen av kurset gir innsikt i egen og andres atferd i team, med henblikk på å gi 
studentene størst mulig utbytte av slikt teamarbeid også i andre fag ved høgskolen. 
Annen del av kurset utvider teamarbeidet til planlegging og løsning av case-studier 
fra industri/næringsliv med vekt på organisasjon og ledelse. 

LITTERATUR: 

Organisasjon og ledelsespsykolgoi, del I ved Kolb, Rubin & Mclntyre, U.Foriaget 
(1985). 

SUPPLERENDE LITTERATUR: 

Kjell Inge Bjørvik: Arbeids- og lederpsykologi. Bedriftsøkonomen, 1982. 
Sven Søderberg: Psykologi i arbeids- og organisasjonsliv. NKI-forlaget, 1982. 

Investeringsanalyse 

2 vekttall. 
Forelesninger 4 timer hver uke i 3. semester. 

Kurset har til hensikt å gi en god forståelse av teknikker for nyttemaksimering hvor 
de forskjellige al terna ti vers konksekvenser er fordelt over tid, og også tilfeller der kon
sekvensene er usikre. 
I den deterministiske analysen er beregninger av kontantstrømmer og skatt, samt 
vurdering av finanseringsformer viktige elementer i kurset. Mer avanserte metoder 
fra dynamisk optimering tas i bruk ved utskiftingskalkyler. 
I den stokastiske analysen gis en innføring i beslutninger under usikkerhet. Der blir 
porteføljeteori en viktig del av kurset, og CAPM-modellen i forskjellige varianter blir 
også belyst. 

LITTERATUR: 

Øyvind Bøhren, Per Ivar Gjærum: Budsjettering, investering og finansiering. En inn
føring. Universitetsforlaget Oslo 1984. 
Rasmuss Rasmussen: Forelesningsnotater i investeringsanalyse. Løsningsforslag til 
oppgaver i investeringsanalyse. Kompendium. Studenter med liten forkunnskap i in
vesteringsanalyse anbefales å lese innføringslitteraturen før kursstart. 

Statistikk I 
Se omtale under matematikk-studiet, s. 41. 
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VALGFRIE FAG 

Valgfag fra 2. semester. 

12. semester skal det ordinært velges valgfag svarende til 2 vekttall. Følgende fag kan
velges:

Fag 

Lineær algebra 
Sø210 Næringsøkonomi 
Numeriske beregninger 
Offentlig planlegging og budsjettering 
Offenlig saksbehandling 
og forvaltningsrett 
Rettslære I 

Skatterett I 
Df200 Videregående programmering 
(Pascal og Fortran) 

Sø210 Næringsøkonomi 

2 vekttall. 

Vekt
tall 

2 
2 

4 
4 

2 
4 

2 

4 

Merknad 

går over 2 
semestere 

Undervises i vårsemesteret. Kan følges i 2. eller 4. semester. 

Omtalt 
side 

41 
100 
39 
52 

51 
101 

102 

24 

Formålet er å gi en innføring i den næringsøkonomiske struktur i Norge i dag. Dessu
ten tar en sikte på å gjenomgå ulike utviklingstrekk ved næringene. Kurset tar sikte 
på å studere både de kortsiktige og langsiktige strukturendringene i næringene i Nor
ge. Konsekvensene for samfunnet vil bli drøftet. Utover den generelle næringsøkono
miske utvikling vil kurset ta for seg mer spesifikke næringsgrener som er av interesse. 

Valgfaget inngår i studiet som 
(I) et supplement til det obligatoriske kurset i samfunnsøkonomi
(Il) obligatorisk kurs i spesialieringsretningen Samfunnsøkonomi.

LITTERATUR: 

Generell næringsøkonomi: 
A. Sandmo: Mål og midler i industripolitikken. Tanum, Oslo 1978.
0. Hauge: Artikkelsamling i Næringsøkonomi, Molde 1986.
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Oljesektoren: 

O.Hauge: Artikkelsamling i Næringsøkonomi, Molde 1986.

NOU 1983: 27: Petroleumsvirksomhetens framtid.

Industrisektoren: 

NOU 1983: 10: Ensidige industristeder. 
A. Sandmo: Mål og midler i industripolitikken, Oslo 1978.

Primærsektorene: 
NOU 1984: 21A: Statlig næringstøtte i distriktene. 
St.meld. nr. 93 (1982-83) Om retningslinjene for fiskeripolitikken. 

For de øvrige sektorer og tilleggslitteratur vil referanser blir gitt av faglærer. 

Rettslære I 

4 vekttall . 
Undervisning i 2. og 3 .  semester. 
Formålet med dette faget er å gi en oversikt over de viktigste delene av rettssystemet, 

og å vise hvordan ulike samfunnsforhold blir regulert av rettslige regler. 
Evne til muntlig og skriftlig framstilling av rettslige sprøsmål blir øvet opp ved oppga
veløsninger, gruppearbeid e.l. 

Faget er obligatorisk for studenter som vil ta revisjonsstudiet, og inngår som en del 
av pensum til Rettslære Il. 

LITTERATUR: 

Birger Stuevold Lassen: Knophs oversikt over Norges Rett, Universtetsforlaget, siste 
utgave. 
Norske Kommuners Sentralforbund: Forvaltningsloven og kommmunene, Kommu
nalforl., siste utgave. 

Fr.Fr. Gundersen: Hovedlinjer i avtaleretten, siste utgave. 
Karsten Gaarder: Forelesninger over kjøp, Ascehoug siste utgave. 
Erik Andreas Schilbred: Løsning av praktiske oppgaver i rettslære. Tanum-Norli, siste 
utgave. 
Lars Christensen og Jan F ridjof Bernt: Oppgaver i rettslære AD H, Kristiansand, siste 
utgave. 
Nils Dalseide: Kompendium i rettlære til registrert revisoreksamen, HDH-Rena. 
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ANBEFALT TILLEGGSL ITTERATUR: 

Karl J. Haga: Innføring i rettskildelæren. Bedriftsøkonomens Forlag, siste utgave. 
Birger Stuevold l.assen: Knophs oversikt over Norges Rett, §§ 52-58 (kontraktsrett). 
Karl J. Haga: Familie- og arverett, Bedriftsøkonomens Forlag, siste utgave. 
Siste utgave av Norges Lover er et nødvendig hjelpemiddel. Det tas forbehold om pen
sumendring. 

Skatterett I 

2 vekttall. 

Undervisning i vårsemesteret. 
Kan følges i 2. eller 4. semester. 
Faget omfatter en oversikt over den personlige skatteplikten og reglene for skatteleg
ging av bedrifter. 
Det passer særlig for studenter som senere i studiet velger regnskap som fordypning
sområde. faget er obligatorisk for opptak til revisorstudiet. 

PENSUML/TTERATUR 

Dale/Fallen: Innføring i skatterett, 4. utgave, Universitetsforlaget 1986. 
Dale, J.T.: Forelesningsnotater og utlevert materiale våren 1987. 
Skatteloven uten kommentar og særtrykk av lover og forskrifter. 

ANBEFALT STØTTELITTERATUR 

Vårdal, L: Skatterett for næringsdrivende, 10. utgave, 1986/87 Bedriftsøkonomens 
Forlag. 
Jarøy, J.: Norsk skattelovsamling 1986/87 Universitetsforlaget, Oslo 
Lignings ABC 1986. Skattedirektoratet, Gyldendal 1986. 

Valgfag fra 3. semester. 
I 3. semester skal det velges valgfag svarende til 6 vekttall. Disse må, men unntak av 
tidligere valgte fag som fortsetter i 3. semester, velges fra følgende liste: 
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Vektall Omtalt 
Fag tall side 

Arbeidslivskunnskap 2 103 
Det norske politiske og økonomiske system 4 49 
Driftsregnskap 2 104 
Innføring i markedsføring 2 104 
Materialadminstrasjon I 2 63 
Sø300 Mikroøkonomisk analyse 2 107 
Operasjonsanalyse I 2 104 
Sø320 Offentlig økonomi 2 106 
Politiske teori, tilnærmingsmåter og 
grunnlagsproblemer 4 48 
Sø3 l O Regionaløkonomi 2 106 
Regnskapslovgivning og regnskapspraksis 2 105 

Rettslære I (2+2) 101 
Samfunnsvitenskapelig metode 2 49 
Skatterett Il 2 118 
Statistikk Il 2 42 

2 vekttall. 

Undervisning i høstsemesteret. 

Kurset tar opp ulike problem som er knytta til arbeids- og sysselsetting. Sentralt står 

spørsmålet om hva en skal forstå med arbeid i vårt samfunn. I den sammenheng drøf
tes de institusjonelle og økonomiske rammene for den sysselsettingspolitikk som blir 
ført og konsekvensene av denne politikk på arbeidsliv og yrkesaktivitet. 
Marginale grupper på arbeidsmarkedet blir her viet spesiell oppmerksomhet. Det blir 

også lagt vekt på å gi studentene innblikk i de lover og det avtaleverk som regulerer 
forholdene i arbeidslivet. 

LITTERATUR: 

Oppgis av faglærer. 
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Sø310 Regionaløkonomi 

2 vektall 

Nødvendige forkunnskaper: SølO0+Sø200 Samfunnsøkonomi I 

Anbefalte forkunnskaper: Sø 210 Nærigsøkonomi 

Undervisning: Høstsemesteret 

Kurset er obligatorisk i spesialiseringsretningen Samfunnsøkonomi. 

Kurset tar sikte på å gi en innføring i teori og metode for å analysere og å beskrive ak
tuelle regionaløkonomiske og distriktspolitiske problem. 
Kurset har følgende innhold: 
I Introduksjon: Kort innføring og drøfting av begrepene region og utvikling, samt re

degjørelse for de viktigste økonomiske grunnene for å drive distriktspolitikk. 
Il Regionale utviklingsteorier: Presentasjon av forskjellige utviklingsteorier med vekt 

på økonomiske utviklingsteorier som tradisjonell økonomisk vekstteori og teorier om 

polarisering, dvs teorier som prøver å forklare utviklingen som resultat av motvirken
de, polariserende, krefter. Dertil kommer det vi kaller strukturelle teorier som betrakter 

underutvikling i lys av de maktrelasjoner som eksisterer, sentralstedsteori og økono

misk base som vekstteori. 
Ill Lokalisering: Kort om hvilke faktorer som påvirker industrilokaliseringen og even

tuell omlokalisering, gjennomgang av komparative kostnaders metode for stedvis 

sammenligning av regionvariable kostnader for å finne ut om, og i tilfelle hvilke typer 
av industri, en kommune kan tilby kostnadsfordeler og vise en metode for å analysere 

hvorvidt det lønner seg for flere foretak å flytte sammen for å oppnå agglomerasjons

fordeler. 
IV Analysemetoder: Presentasjon av et utvalg på fem kvantitative metoder som vime

ner er anvendelige for å analysere et vidt spekter av regionaløkonomiske problem og 

for å gjennomføre virkningsanalyser. De fem metodene er økonomisk base, kryssløp, 
skiftanalyse, gravitasjonsmodellen og nytte-kostnadsanalyse. 

LITTERATUR: 

A. Dedekam jr: Regionaløkonomi, Universistetsforlaget 1987.

A. Dedekam jr: Skissemessig fremstilling av norsk regionalpolitikk, Skrifter 1983:3,

MRDH, Molde.

Sø320 Offentlig økonomi 

2 vekttall. 

Nødvendige forkunnskaper: SølO0 + Sø200 Samfunnsøkonomi I. 

Underveis i høstsemesteret. 

Kursinnhold 
Det vil innledningsvis bli gitt en kort oversikt over offentlig sektor sin plass i det øko

nomiske system. 
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Videre vil målsettinger og virkemidler i økonomisk politikk bli gjennomgått. Spe
sielt vil skatte- og avgiftspolitikken vektlegges. 

Kurset vil innholdet i begrepet indirekte virkninger i økonomien bli klargjort. Det 
medfører at vi vil gå gjennom komponenter på inntekts- og kostnadssiden som faller 
utenfor bedriftsøkonomiske vurderinger. 

I kurset vil vi vise forskjellen mellom bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske 
lønnsomhetsvurderinger. 

Det vil bli avsatt tid til å gjennomgå pristeori med eksemplifisering fra markeder 
der kapasiteten i perioder ikke dekker etterspørselen, såkalt «peak-load» -prising. 

Kurset tar dessuten opp ulike former for offentlige inngrep i økonomien, og argu
mentene for slike inngrep. Eksempel blir hentet fra offentlige utredninger. 

Sø 320 er obligatorisk for spesialiseringsretningen Samfunnsøkonomi. 
Det vil bli gitt litteraturreferanser av faglærer utover den litteratur som en nevnt 

nedenfor. 

LITTERATUR: 

0. Hauge. Artikkelsamling, Molde 1986
NOU 1983: 22:Personbeskatning
NOU 1980:4 Rentepolitikk
V. Ringstad: Samfunnsøkonomi 3, offentlig økonomi og økonomisk politikk, kap I-V,
Bedriftsøkonomens Forlag, siste utgave.

Sø300 
2 vekttall 
Nødvendig forkunnskap: SølO0 + Sø200 Samfunnsøkonomi I 
Undervises i høstsemesteret. 

I dette kurset vil vi gå videre og utdype den mikroøkonomiske teori fra samfunnsøko
nomikurset. Grundig innsyn i mikroøkonomiske emner er viktig bakgrunn for bedrift
søkonomien. 
I kurset vil det bli lagt stor vekt på å oppøve studentenes evne til å anvende det mikroø

konomiske analyseverktøy. 

Litteratur og nærmere innhold i kuret vil bli oppgitt ved kursstart. 

Valgfag i 4. semester 
Hver av spesialiseringsretningene avsluttes med et hovedvalgfag som inklusive semi
naroppgave utgjør 8 vekttall. Totalt skal det velges valgfag svarende til 10 vekttall, slik 

at hovedvalgfaget må suppleres med et 2 vekttalls fag. 
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Vekt- Omtalt 
Fag tall side 

Bedriftsøkonomisk analyse 8 109 
Internasjonal politikk 2 50 
Lineær algebra 2 41 
Marknadsanalyse og plan-

legging 8 109 
Sø210 Næringsøkonomi 2 100 
N umreriske beregninger 4 39 
Offentlig planlegging og 

budsjettering 4 52 
Offentlig saksbehandling 
og forvaltningsrett 2 51 
Operasjonsanalyse II 8 109 
Organisasjonsteori II 2 111 

Personforvaltning 8 111 
Politisk atferd 2 50 
Sø400 Samfunnsøkonomi II 8 112 
Regnskap 8 112 
Rettslære II 2 118 

Skatterett I 2 102 
Df400 Systemering 5 27 
Df200 Videregående programmering 
(Pascal og Fortran) 2 24 
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Bedriftsøkonomisk analyse 

Faget med seminaroppgave utgjør 8 vekttall. 

Forelesninger/gruppearbeid i vårsemesteret. 

Kurset har til hensikt å integrere viktige kunnskapselementer fra bedriftsøkono
miens ulike områder, særlig emner fra Bedriftsøkonomi og Investeringsanalyse, samt 

anvendelse av mikroteori fra samfunnsøkonomikurset. 

Det vil bli lagt stor vekt på å oppøve evnen til å strukturere og omformulere ustruk

turerte problemsituasjoner til mulige handlingsplaner, samt å optimalisere mulige 

handlingsprogram. Optimaliseringen vil i hovedsak søkes gjort ved hjelp av ferdige 

programpakker på skolens eget dataanlegg, men en viss innføring i klassiske matemati
ske optimaliseringsteknikker vil likevel være nødvendig for å lette forståelsen av EDB

programmene. Studenter som ønsker en dypere forståelse av optimaliseringsteknikker 

henvises til kurs i Operasjonsanalyse. 

Pensum og typer av problemer kan i en viss grad tilpasses studentenes egne ønsker. 

LITTERATUR: 

Oppgis av faglærer. 

Markedsanalyse og -planlegging 

Faget med seminaroppgave utgjør 8 vekttall. Faget inngår i spesialiseringsretningen 

markedsføring. 
Forelesninger/gruppearbeid 6 timer pr. uke i vårsemesteret. 

Markedsanalyse og -planlegging bygger på kurset innføring i markedsføring, og be

handler emneområdene markedsanalyse, markedsplanlegging og kjøpsatferd/mar

kedskommunikasjon. 

LITTERATUR: 

Artikkelsamling i strategi og ledelse. 

Philip Kotler: Marketing Management. 4 ed. Prentice Hall, Englew,- Cliffs 1980. 

Ilstad m.fl.: Suveymetoden. Tapir, Tr.heim 1982. 

Lund og Lorentzen: Markedsføringsledelse, 2. utg. Universitetsforlaget, Oslo 1980. 

Flaa m.fl.: Innføring i organisasjonsteori. Universitetsforlaget, Oslo 1978. 

Operasjonsanalyse Il 

Faget med seminaroppgave utgjør 8 vekttall. 

Dette valgfaget er en direkte faglig videreføring av valgfaget Operasjonsanalyse I i 3. 

semester. 
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Ved siden av å gå gjennom ulike metoder og teknikker, tar en for seg problem knyttet 
til formulering og løsning av problem, og tolkning av resultatene. Videre legger en vekt 

på å vise eksempler på bruk av operasjonsanalyse. 

Emnene som gjennomgås er: 

1. Lineær programmering.
Formulering og løsning er forskjellige typer av lineære programmeringspro

blem, simpleksmetoden, bruk at 2 fasers simpleks, den reviderte simpleksmeto

de, dualproblemet med økonomiske tolkninger, den duale simpleksmetode, line

ær programmering med øvre og nedre skranker på variablene, sensitvietsanaly
se, paramentrisk programmering, bruk av regnemaskinprogrammer og anven

delser.

2. Spillteori.
Minimax (maximim)-kriteriet, blandede strategier, løsning av spillteoretiske pro

blem ved hjelp av lineær programmering.

3. Kvadratisk programmering.

Gjennomgåelse av Kuhn-Tucker-teoremet og Kuhn-Tucker-vilkårene for det kva
dratiske programmeringsproblem og for løsning av kvadratiske programmering

sproblem.

4. Lagerteori.

5. Dynamisk programmering.

Kort innføring med eksempler på bruk av dynamisk programmering.

6. Køteori.
Flerkanalsystemer med Poisson ankomst og eksponensialfordelt betjeningstid,

maskinpasserproblemet, system med generell fordeling for ankomster og betje

ningstid.

7. Prognoser.

Innføring med vekt på enkle predikasjonsteknikker.

LITTERATUR: 

Andreas Bachmann: Lineær programmering med eksempler på anvendelser. 
MRDH, Molde, 1978 (kap. 3-8). 

Andreas Bachmann: Kvadratisk programmering. MRDH, Molde 1978. 

Andreas Bachmann: Køteori. Bedriftsøkonomens Forlag A/S, Oslo 1981. (Kap. 4, 

5 og 6). 

Andreas Bachmann: Lagermodeller. Bedriftsøkonomens Forlag 1984. (Kap. 3-8). 

Andreas Bechmann: Spillteori. 
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Organisasjonsteori 

2. vekttall.

Nødvendige forkunnskaper: Organisasjonsteori I 
Undervisning i vårsemesteret. Faget bygger på Organisasjonsteori I og er en viderefø
ring av dette. 

Kurset har 2 hoveddeler. 
Hovedtema for første del er forholdet individ - organisasjon. 
Her tar en opp en del nyere teoretisk bidrag og kommer bl.a. inn på emner somledel

se, organisasjonsutvikling, byråkratiproblemer og alternative organisasjonsformer. 
Hovedtema for andre del er forholdet organisasjon - samfunn. 
I denne delen rettes søkelyset mot samspillet mellom den private og den offentlige 

sektor i samfunnet. Av emner som tas opp til drøfting kan nevnes styringssytemer, for
handlingsøkonomi og korporativisme. 

LITTERATUR: 

Blir oppgitt av faglærer. 

Personalforvaltning 

Faget med seminaroppgave utgjør 8 vekttall. 
Dette er et avsluttende og integrerende fag i spesialiseringsretningen organisasjon og 
ledelse. 

Målsettingen er å kvalifisere til å arbeide med personalfunksjonen i bedrifter etater 
osv. 

Det er praktisk rettet og legger vekt på hvordan teorier og synsmåter fra organisa
sjonsteori og arbeidspsykologi osv. kan nyttes i personalarbeidet. 

Faget starter med å ta for seg selve personalfunksjonen og hvordan den kan organi
seres. En vil drøfte begrepet personalpolitikk og komme inn på forutsetninger, metoder 

og konsekvenser for personaladministrativ planlegging. 
Forskjellige framgangsmåter ved rektruttering, utvalg, ansettelse og introduksjon 

er sentrale emner. 
Videre kommer en inn på lønnssystem og lønnsforhandlinger. Noe av det viktigste 

i personalarbeidet i dag er opplæring og utvikling og det vil bli satt av mye tid til slike 
spørsmål. Ekstern og intern informasjon vil en også komme inn på. 

LITTERATUR: 

Hunter Mabon (red): Personaladministration, Norstedts, Lund 1984. 
Petter Langseth/Henri Werring: Aktivt personalarbeid, Tanum-Norli, Oslo 1984. 
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Paul Moxnes: læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet, Oslo 1986. 
NOU 1985: 1: Videreutvikling av bedriftsdemokratiet. 

Artikkelsamling. 

Sø400 Samfunnsøkonomi 

8 vekttall (inklusiv seminaroppgave) 
Nødvendige forkunnskaper: Sø310 Regionaløkonomi, Sø300 
Mikroøkonomisk analyse og Sø320 Offentlig økonomi. 
Anbefalte forkunnskaper: Statistikk Il 

Kurset er en faglig videreføring av samfunnsøkonomifagene gitt i 3. semester (nød

vendig forkunnskap) og danner avslutningen av spesialiseringsretningen Samfunnsø
konomi. 

Kurset tar opp aktuelle problemstillinger i den økonomiske politikk og konsentrerer 
seg hver gang om en del sentrale områder som f.eks. 

- internasjonal økonomi
- valutaproblemer
- arbeidsmarkedsproblemer

- distriktsøkonomiske virkningsanalyser

I den utstrekning det er mulig vil studentene få anledning til å velge emner for semi
naroppgaven som ligger innenfor de utredningsprosjekter samfunnsøkonomene ved 
skolen til enhver tid er engasjert i. 

LITTERATUR 

Litteratur vil bli oppgitt av faglærer. 

Regnskap 

Faget med seminaroppgave utgjør 8 vekttall. 
Undervisning i vårsemesteret. 
Dette er det avsluttende kurset i spesialiseringsretningen Regnskap. 
Nødvendige forkunnskaper er kursene Bedriftsøkonomi/regnskap og Regnskapslov
givning og regnskapspraksis. 

Kurset tar sikte på en fordypning i spesialområder innen faget finansregnskap. Sent
rale områder er: 

- regnskapsanalyse/vurdering

- aiternative regnskapsmodeller (regnskap under prisstigning)
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konsernregnskap 
- gjeld i utenlansk valuta

verdiskapningsregnskap
- regnskapslovgivning

leasing

Det biir særlig lagt vekt på å gi en grundig innføring i de alternative regnskapsmodel
lene vi har til det tradisjonelle historisk - kostregnskapet. Det er spesielt prisstigning

sproblemet som har skapt behove for nye modeller. 
Etterhvert har man fått et omfattende normeringsarbeid innen faget finansregns

kap. Regnskapsorganisasjonene har publisert anbefalinger til god regnskapsskikk på 
en rekke områder i et forsøk på å oppnå ensartet og god regnskapspraksis. For å få et 

innblikk  i dette arbeidet skal vi ta for oss det normeringsarbeidet som i Norge har fore
gått på området «Gjeld i utenlandsk valuta». 

Et tredje viktig fordypningsområde er konsernregnskap. 
Regnskapsanalyse og regnskapslovgivning er delvis behandlet tidligere i studiet i 

kursene Bedriftsøkonomi/Regnskap og Regnskapsorganisasjon/lovgivning. Pensum 
fra disse kursene forutsettes kjent og kan inngå i eksamensoppgaven i dette kurset. 

LITTERATUR: 

Kinserdal, Arne og Johnsen, Atle: Finansregnskap. Oslo Bedriftsøkonomen 1984. 
Kinserdal, Arne: Bedriften under prisstigning. Oslo Tanum 1975. 
Kinserdal, Arne: Regnskapsanalyse. 5. utg. Oslo Bedriftsøkonomen 1983. 

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales: Current Cost Acco
unting. (artikkelsamling). 

Edwards, Edgar 0. & Beil, Phillip W.: The Theory and Measurement of Business 
Income. 7th. pr. Berkeley Univ. of California Press 1973. 

Financial Accounting Standard Board: Financial Reporting and Changing Prices. 
(artikkelsamling). 

Artikkelsamling i regnskapsanalyse, verdiskapningsregnskap, leasing. Molde 

MRDH 1984. 
Norges Statsautoriserte Revisorers Servicekontor: Utvalgte artikler om regnskap og 

valuta. Særtrykk fra Regnskap og Revisjon. 
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Revisorstudiet 

(1-årig studium) 

Generelt om revisor-utdanningen 
Stortingen vedtok i 1974 å opprette et offentlig studietilbud som skal føre fram til 

revisoreksamen. Distriktshøgskolene skal organisere studietilbudet som fører fram til 
revisoreksamen og Norges Handelshøyskole skal organisere studietilbudet som fører 
fram til høyere revisoreksamen. 

Distriktshøgskolene har eksamensrett for revisoreksamen og Norges Handelshøys
kole har eksamensrett for høyere revisoreksamen. 

Formål 
Revisorstudiet ved distriktshøgskolene er et yrkesrettet studium med disse målset

tinger: 
a) Å gi studentene er teoretisk utdanning som gjør dem egnet til det arbeid som er tillagt
en registrert revisor.
b) A kvalifisere studentene for opptak ved det høyere revisorstudiet ved Norges Han
delshøyskole.

Viktigste oppgaven til en registrert revisor er å utføre revisjon for foretak som etter 
norsk lov har plikt til å ha revisor. Kravene som er satt til en revisor og det arbeidet 
han utfører, finner en dels i lover om revisjonsplikt, dels i administrative forskrifter og 
dels følger de av revisjonsteori og grunnsetninger for god revisjonspraksis. 

Det er også en rekke andre oppgaver som det er natulig å legge til en registrert revisor. 
En kan her nevne rådgivning for bedriftsledelse når det gjelder regnskapsføring, 
skatte- og avgiftsspørsmål, regnskapsanalyse, indre kontroll o.l. 

Kompentanse 
Eksamen fra studiet kvalifiserer for stilliger innenfor revisjon- og regnskapsarbeid. 
De som har greid kravene til revisoreksamen vil etter to år med allsidig praksis kunne 

søke om å bli registrerte revisorer. 
Studiet gir grunnlag for opptak til det høyere revisorstudiet ved Norges Handels

høyskole. 
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Oppbygging av studiet 
Revisorutdanningen ved distriktshøgskolene tar 3 år (6 semestre). De to første årene 

av utdanningen faller sammen med det økonomisk/administrative studiet, med re
gnskap som spesialiseringsretning og rettslære og skatterett som valgfag. Denne delen 
av studiet får denne oppbyggingen: 

I. år

Høst Vår 

SølOO + Sø200 
Samfunnsøkonomi I 4 

Bedriftsøkonomi/regnskap 4 

Innføring i
matematikk 2 Statistikk I 2 

Dl01 Innføring Orgniasasjons-
i data- teori 2 
behandling 2 

Arbeids-
psykologi 2 Rettslære I 

2. år

Høst Vår 

Investerings� 
analyse 2 

Sø320 Offentlig Regnskap 
økonomi 2 (inklusiv 

seminar� 
Driftsregn- oppgave} 
skap 2 

Regnskapslovgivn. 
og regnskaps-
praksis 2 

4 Skatterett I 

8 

2 
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Selve revisorstudiet i 5. og 6. semester vil få denne oppbyggingen: 

3. år

5. semester 6. semester

Eksamensregler for revisorstudiet. 
Til revisoreksamen gjelder egne eksamensregler. For å få bestått eksamen kan ingen 

enkeltkarakter i fagene Revisjon, Skatterett II og Rettslære II være dårligere enn 3.0. 
For de andre fagene gjelder samme eksamensregler som for økonomisk/administra

tivt studium. 

De enkelte fag 
De fag som inngår i den del av revisorutdanningen som faller sammen med det øko

nomisk/administrative studiet (de fire første semestre), er omtalt under dette studiet. 

Revisjon 

12 vektall. 

Undervises i høst-og vårsemesteret, og inngår i selve revisorstudiet (5. og 6. semester). 

De tre prøvene til revisoreksamen skal omfatte de fleste viktige områder som kan 
inngå i en registrert revisors arbeid. Det er derfor nødvendig at det i undervisningen 
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og til revisoreksamen blir lagt vekt på å integrere stoff fra andre emner i denne ramme
planen med dette for øyet, særlig gjelder dette rettslære, skatterett og regnskapsemner. 

Selve revisjonsemnet omfatter: 

A. Revisoryrket og revisors arbeid.

Emnet omfatter den norske revisors arbeidsområder og plikter både innenfor of
fentlig og privat sektor med hovedvekt på lovbestemmelser, regler og uttalelser om yr
ker og arbeidet. 

B. Revisors stilling til den interne kontroll.

Emnet omfatter de krav som må stilles til en intern kontroll, med særlig vekt på sy
stemopplegg og rutiner, herunder feilmuligheter. 

C. Revisjon systemer, metoder og planer.

Gjennomgåelsen skal omfatte revisors arbeid fra innsamlingen av informasjon til
utarbeidelse av revisjonsplaner, med særlig vekt på operasjonell revisjon basert på sy
stemanalytiske metoder. Det skal også gis en innføring i revisjonsprogrammer og ar

beidspapirer, og en opplæring i rapportskriving. 

D. Revisjon av årsoppgjøret.

Emnets hovedinnhold er revisjonshandlinger i forbindelse med årsoppgjøret. Des
suten omfatter emnet kontroll med at lovgivningens regler om årsoppgjøret er fulgt. 

Inneholdet og utformingen av revisors beretning skal gis sentral plass. 

E. Revisjon i offentlig sektor.
Emnet gir en innføring i hovedområder for revisjon i den offentlige sektor av sam

funnet, herunder orientering om offentlige revisjonsorganer.
Emnets hovedinnhold er revisjon av økonomiske disposisjoner i den offentlige for

valtning, samt rapportering av resultatet med vurdering av de forhold som er avdekket.

F. Revisor og EDB.
Emnet omfatter de spesielle revisjonsmessige problemer og krav som må stilles til

EDB-førte regnskaper. 

G. Statistisk stikkprøverevisjon.

Emnet belyser spesielle revisjonsmetoder.

LITTERATUR: 

Oppgis av faglærer. 
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RETlSLÆRE Il 

2 vettall. 

Undervisning i vårsemesteret. 
Rettslære II er en faglig videreføring av Rettslære I. I tillegg til det som er pensum 

til Rettslære I, inneholder Rettslære II: 
Tingsrett 

Panterett 

Konkursrett 
Selskapsrett 

Pris-, kartell- og konkurranserett 
Soialrett 

Kommunal forvaltning 
Det presiseres at til eksamen blir studentene prøvd i pensum både i Rettslære I og 

det pensum som er spesifikt for Rettslære Il. 

LITTERATUR: 

Karl J. Haga: Rettslære i revisorstudiet, oppgavesamling. Bedriftsøkonomens for-

lag, siste utgave. 

All litteratur nevnt under Rettslære I, se side 101, samt nærmere oppgitt litteratur 

om tilleggsemnene for Rettslære Il. 

ANBEFALT TJLLEGGSLITTERATUR: 

Normann Rudi: Økonomisk kriminalitet i revisors synsfelt. Bedriftsøkonomens 

Forlag. 

Siste utgave av Norges Lover er et nødvendig hjelpemiddel. 
Det tas forbehold om pensumsendring. 

Skatterett Il 

4 vekttall. 

Undervises i høstsemesteret. 

Undervisning 4 timer i uker. 
Kurset Skatterett II er en faglig videreføring av Skatterett I. Kurset omfatter en 

grundig innføring i eiendoms- og inntektsskatten med hovvekt på reglene om skatte-
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subjektene og på reglene om bruttoinntekt og fradragsposter. Det blir lagt særlig vekt 
på poster som er aktuelle for foretak, medregnet de alminnelige skattereglene for ak

sjeselskap, og på forholdet mellom regnskapsregler og skatteregler. Kurset gir en inn

førring i skattebetalingsordningen i folketrygden, merverdi- og investeringsavgiften 
og i arveavgiften. 

LITTERATUR: 

Vårdal, Leif: Skatterett for næringsdrivende. 6. utg. Bedriftsøkonomens forlag, 
Oslo 1983. 

Vårdal, Leif: Merverdiavgift og investeringsavgift , NHH, Bergen 1975. 
Tank, Yngvar: Arveavgiftslovgivningen. Norsk skattebetalerforening, Oslo 1973. 

Offentlig administrasjon og planlegging 

2 vekttall. 

Undervises i vårsemesteret, og inngår i selve revisorstudiet (6. semester). 

Innholdet i faget er tre-delt. 

Del 1: Offentlig regnskap/budsjettering. 
Emnet gir en innføring i prinsippene for den offentlige regnskapsføring statlige, 

kommunale og fylkeskommunale regnskapsforskrifter, statlig og kommunal budsjet
tering og planlegging. 

Del 2: Kommunaløkonomi og planlegging. 
Emnet utgjør en del av den offentlige økonomi og behandler primærkommunens 

og fylkeskommunens økonomiske virksomhet. Hovedvekten legges på analyse av 
kommunaløkonomiske problemstillinger. Emnet omfatter funksjonsdeling mellom 
stat, fylkene og primærkommunene, primær- og fylkeskommunens økonomi, kom

munaløkonomiske analyser, programbudsjettering og langtidsbudsjettering, integre

ring, økonomisk/fysisk planlegging. 

Del 3: Offentlig administrasjon. 
Emnet gir en framstilling av det norske politiske og administrative systemet på 

stats- og lokalplan. 

LITTERATUR: 

Oppgis senere. 
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(Vedtatt av høgskolerådet 29.2. 1984) 

§ 1
Tallet på nye heltidsstudenter. 

Møre og Romsdal høgskolestyre fastsetter hvert år etter forslag fra høgskolerådet 
tallet på nye heltidsstudenter som kan tas opp ved de ulike studieretningene ved høgs
kolen. 

§2
Opptakskomite. 

Høgskolerådet oppnevner en opptakskomite for hvert år bestående av en represen
tant for hver av de 5 styringsgruppene (ansatte eller studenter) og 1 fra administrasjo
nen. 

Opptakskomiteen avgjør søknader om forhåndsløfte, søknader som ikke kan poeng
beregnes, det totale opptaket i samråd med de enkelte styringsgrupper/studieledere og 
har også ansvaret for den praktiske gjennomføringen av opptaket. 

Opptakskomiteen oppnevnes for ett år om gangen og har funksjonstid fra 1. april. 

§ 3
Opptakskriterier. 

For å bli opptatt som heltidsstudent må søkerne dokumentere at de har nødvendige 
teoretiske eller teoretisk/praktiske forkunnskaper for å kunne følge undervisningen 
med utbytte. Søkere som har fullført en tre-årig teoretisk utdanning etter grunnskolen, 
vil vanligvis bli godtatt som studiekvalifisert. 

Etter skjønn kan den enkelte opptakskomite ta opp søkere med kortere teoretisk ut
danning i de tilfeller søkerens teoretisk/praktiske bakgrunn blir funnet tilstrekkelig for 
vedkommende studieretning. 

120 



§4
Utvelging av søkere. 

Søkerne inndeles i følgende grupper: 
1. Søkere med 3-årig videregående skole.
2. Søkere med høyere utdanning som krever 3-årig videregående skole som opptaks
grunnlag.
3. Søkere som ikke kan poengberegnes.

Antall tilbud som opptak i hver gruppe fastsettes av opptakskomiteen.
Opptak av søkere i gruppe 3 avgjøres direkte av opptakskomiteen. Rangering av de øv
rige søkerne skjer på grunnlag av beregning av opptakspoeng i h.h. t. retningslinjer 
fastsatt av arbeidsutvalget. 

Opptakskomiteen bør i samråd med styringsgruppe/studieleder, foreta kjønnskvote
ring på enkelte studieretninger. 

§ 5
Søknadsfrister. 

Søknadsfrist er 2 5. juni for de som fullfører 3-årig videregående skole i opptaksåret. 
For de øvrige søkere er fristen 1. juni. 

§6
Forhåndsløfte om opptak. 

Dersom søkeren kan dokumentere at det medfører store praktiske vanskeligheter 
å vente til ordinær søknadsfrist, kan søknad om forhåndsløfte behandles. Søknadsfri
sten er 1. april. Søknad om forhåndsløfte behandles av opptakskomiteen etter følgende 
retningslinjer: 
a) Søkeren ville uten tvil ha kommet inn ved siste opptak.
b) Det bør ikke gis forhåndsløfte til mer enn 10% av antall studieplasser ved studieret
ningen.

Søknad om overflytting av studieplass fra et studieår til et annet behandles som sø
knad om forhåndsløfte. 
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Forskrift om eksamener ved distriktshøgskolene 
Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 20. oktober 1983 med hjemmel i Lov 
av 19. juni 19 70 om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler og kongelig 
resolusjon av 20. februar 1981. 

§ 1
Ved distriktshøgskolene kan det avlegges emne- og fageksamener. En fageksamen 

kan bestå av flere emneeksamener. Med fageksamen forstås studier av minst ett års 
varighet eller halvårige studier som bygger direkte på annen fageksamen. 

Departementet fastsetter hvilke fageksamener den enkelte distriktshøgskole holder. 
Hvilke fageksamener som gir grunnlag for graden høgskolekandidat fastsettes i med
hold av særskilt forskrift om dette. 

§ 2
Hver eksamensenhet skal med vekttall eller på annen måte angi emnets omfang i 

forhold tilnorm ert studietid. l O vekttall tilsvarer ett semesters normal arbeidsinnsats. 
Omfanget av de enkelte emner fastsettes av høgskolen. 

Dersom en student tar eksamen i emner med innhold som delvis dekker hverandre, 
skal emnenes vekttall reduseres. Slike vekttallsreduksjoner, fastsettes av høgskolene, 
og opplysninger om dette tas inn i studieplanene. 

§ 3
Høgskolen fastsetter etter forslag fra fagmiljøene nærmere regler om eventuelle for

prøver, krav om bestemt eksamen eller prøve som må være fullført innen endelig eksa
men eller innlevering av seminararbeid/semesteroppgave. Slike regler tas inn i de enkel
te studieplaner. 

§4
Emne- og fageksamener skal holdes minst en gang i året med mindre det i studiepla

nen er bestemt annet . Nærmere regler om eksamenskrav og prøver tas inn i studiepla
nen. 
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Høgskolen fastsetter nærmere regler for evaluering, når eksamen skal holdes, og 
for melding til eksamen. 

§ 5
Eksamen skal normalt skje i form av individuell prøving. Gruppeeksamen kan be

nyttes etter samtykke fra departementet. 

§6

Ved eksamen skal det normalt benyttes karakterer etter en skala fra 1.0 til 4.0 med 
1.0 som beste karakter. Studenter som ikke oppnår 4.0 eller bedre, har ikke bestått ek
samen og får ikke oppgitt tallkarakter. Karakterene bestått/ikke bestått kan benyttes 
på emneeksamener, seminararbeider, prosjektarbeider og praksisrapporter, men bare 
i et omfang som samlet ikke overstiger halve fageksamen, eventuelt halvparten av de 
eksamener som gir grunnlag for graden høgskolekandidat. 

Regler for beregning av endelig karakter for fageksamen som består av mer enn en 
emneeksamen, fastsettes av høgskolen og tas inn i studieplanen. 

§ 7
Ved eksamen som oppgis som egen enhet på vitnemålet skal det normalt i tillegg 
til faglærer benyttes ekstern sensor oppnevnt av høgskolen øverste organ. 
Sensorene må ha minst en av følgende kvalifikasjoner: 

- være ansatt på lektor/-amanuensisnivå eller høgre nivå, ved universitetet/høgskole
eller ved annen forskningsinstitusjon.
på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå.
ha erfaring som sensor i vedkommende fag ved univesitet/høgskole gjennom yrke

spraksis være særlig kvalifisert innen vedkommende fag. 

§ 8
En student som ikke har bestått eksamen, har ikke krav på å få gå opp på ny før ne

ste ordinære eksamen. Den enkelte høgskole kan likevel gi studenter som ikke besto 
eksamen ved ordinær prøve, adgang ved utsatt prøve dersom slik arrangeres. 

En student kan ikke framstille seg til eksamen i samme emne/fag mer enn tre gan
ger. I særlige tilfelle kan høgskolen etter innstilling fra vedkommende fagmiljø gjøre 
unntak fra denne bestemmelsen. 

Når en student har avlagt eksamen på nytt, gjelder den beste karakteren. Det er 
ikke adgang til i samme semester å framstille seg til eksamen i samme emne/fag ved 
mer enn en høgskole eller universitet. 
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§9
Studenter som har avlagt eksamen i et emne, kan få bevitnelse for dette. På bevit

nelsen og vitnemål skal det angis i hvilket semester eksamen er avlagt. 

Hvis en student etter fullført fageksamen eller grad på nytt avlegger eksamen i 
emne/fag som inngår i vedkommende fageksamen/grad, eller tar andre eksamener 

som kan inngå i den, kan studenten kreve å få nytt vitnemål. 

§ 10

En høgskole kan etter innstilling fra fagmiljøet frita en student for eksamen eller 

prøve i et emne/fag etter bestemmelsene i§ 5 og 6 i lov av 19. juni 1970 om eksamener 
og grader ved universiteter og høgskoler. 

Høgskolens avgjørelse kan påklages til departementet. Opplysninger om generelle 

fritak tas inn i studieplanen. 

§ 11

Forskriftene trer i kraft fra 1. november 1984. 
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(Vedtatt av høgskolerådet 29. februar 1984, med endringer, senest av 3.12. 1986.) 

§ 1

Eksamen. 
Med eksamen menes i dette reglement endelige prøver i fagkmner. Ordensregler for 

avvikling av eksamen fastsettes av adminstrasjonen. 

§2
Adgang til eksamen. 

Høgskolens heltids- og deltidsstudenter har adgang til eksamen dersom de har over
holdt gjeldende frister og bestemmelser. 

Ingen får framstille seg for eksamen uten å vise gyldig studiekort. 
Deltidsstudenter kan melde seg opp til eksamen i emner tilsvarende maksimalt 12 

vekttall pr. studieår, men ikke mer enn 8 vekttall pr. semester. 
Arbeidsutvalget kan etter søknad gi dispensasjon fra bestemmelser i reglementet. 

§ 3
Eksamensformer. 

Styringsgruppene fastlegger eksamensform, varighet, innleveringsfrister, adgang 
til hjelpemidler mv. 

Det kan holdes individuell eksamen eller gruppeeksamen. 
Følgende eksamensformer kan benyttes: 

skriftlig eksamen 
muntlig eksamen 
ekskursjons-/praksisrapport 
kontinuerlig evaluering 
seminaroppgave 

En eksamen kan bestå av flere komponenter {kombinasjon av ulike eksamensfor
mer). 

Nedenfor er gitt en orientering om de enkelte eksamensformer: 
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Seminaroppgave: 
Seminaroppgaven er knyttet til siste del av studiet. Det kan være en individuell opp

gave eller en felles oppgave for flere studenter. Emnet for seminaroppgaven skal så tid
lig som mulig godkjennes av faglærer. 

En av lærerne står ansvarlig som hovedrettleder for arbeidet og deltar i evalueringen 
av oppgaven. Kandidater har ikke krav på å få bedømt seminaroppgaven utenom de 
ordinære eksamensperiodene. 

Skriftlig eksamen: 
Skriftlig eksamen kan arrangeres som skoleeksamen eller hjemmeeksamen. 
Ved skoleeksamen kan varigheten være fra 3 til 8 timer. 

Muntlig eksamen: 
Denne eksamensformen nyttes til vanlig i kombinasjon med andre eksamensfor

mer. Muntlig eksamen vil kunne arrangeres i gruppe. 

Ekskursjon/praksisrapport: 
Rapporten kan benyttes som eksamensform for en del av et studium eller fag. 

Kontinuerlig evaluering: 
Kon tin uer lig evaluering er evaluering av studentenes arbeid med studiet over lengre 

tid og bygger på faglærers og eventuelt sensors vurdering av skriftlige eller muntlige 
seminarinnlegg, rapporter, innsats i gruppearbeid, innleverte skriftlige arbeider, prak
sis, produksjoner m.v. 

Spesielle eksamensarrangement: 
Det kan i særlige tilfeller gis adgang til utvidet eksamenstid, annen eksamensform 

ogkller bruk av spesielle hjelpemidler etter begrunnet søknad fra den enkelte student. 
Søknaden skal dokumenteres med f.eks. legeattest. 

Dispensasjon innvilges av administrasjonen i samråd med faglærer. 

§4
Karaktersystem. 

Styringsgruppene fastsetter karaktersystemet for de enkelte fag og velger mellom: 
1) Graderte tallkarakterer fra 1.0 til 6.0.

1.0 er beste karakter og 6.0 dårligste. Kandidater som får dårligere resultat enn 4.0
har ikke bestått eksamen. For dem settes ingen tallverdi. 
2) Karakterene «Bestått» eller «Ikke bestått».

§ 5
Valg av eksamensform og karaktersystem. 

A. Obligatoriske kurs.
Eksamensform og karaktersystem avgjøres av den styringsgruppe kurset hører inn
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under. Faglærer og studenter kan foreslå endringer, og faglærer er ansvarlig for at 
retten til å foreslå endringer blir gjort kjent for studentene. 

B. Valgfrie kurs.
Eksamensform og karaktersystem avgjøres hvert semester av faglærere og studen
ter. Faglærer er ansvarlig for at dette blir drøftet innen 1. oktober i høstsemesteret
og 1. mars i vårsemesteret.Hvis vedtak ikke er gjort innen disse frister, skjer evalue
ringen på samme måte som ved forrige ordinære eksamen i kurset.
Ved dissens ligger avgjørelsen hos den styringsgruppen som kurset hører under.

§6
Eksamenavvik/ing. 

Ordinær eksamen holdes ved utgangen av det semester undervisningen i emnet/fa
get avsluttes. Arbeidsutvalget fastsetter tidsrammen for eksamensperiodene. 

Det kan holdes ekstraordinær eksamen. Det skjer i så fall etter ordinær eksamen 
i juni og desember/januar før undervisningen begynner. Slik eksamen arrangeres nor
malt bare som skriftlig, individuell prøve. 

Arbeidsutvalget bestemmer i hvilken utstrekning det skal avvikles ekstraordinær 
eksamen. Høgskolerådet kan gi retningslinjer for dette. 

§ 7
Ny prøve. 

Studentene har anledning til å framstille seg til eksamen høyst 3 ganger i samme 
emne/fag. Beste karakter gjelder. Arbeidsutvalget kan i særlig høve dispensere fra den
ne bestemmelsen. Begrunnet søknad må i så fall leveres før 10.4 og 10.11. 

§ 8
Oppmelding til eksamen. 

Oppmelding til eksamen foregår i tiden 1. 15. mars for vårsemesteret og 1 . - 15. 
oktober for høstsemesteret. 

Oppmelding skjer på spesielle skjema. Disse leveres administrasjonen samtidig som 
det betales gebyr pr. vekttall for kopiering og papir. 

§9
Trekk fra eksamen. 

En student som er oppmeldt, men som likevel ikke ønsker å gå opp til eksamen, må 
melde fra om dette innen 15.11. i høstsemesteret og 15.4. i vårsemesteret. 

Hvis fristene ikke overholdes og kandidaten ikke møter, regnes eksamen som ikke 
bestått. 

Ved oppmelding til ekstraordinær eksamen gis det ikke anledning til trekk. 

§ 10
Forfall. 

Dersom en student som er oppmeldt til eksamen ikke møter og ikke kan dokumente
re gyldig grunn for forfall regnes eksamen som ikke bestått. 

I tvilstilfeller avgjør arbeidsutvalget hva som kan regnes som gyldig grunn. 
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Retningslinjer for ekstraordinær eksamen. 

(Vedtatt av Høgskolerådet 17.10.84 i hht. eksamensreglementets§ 6, med endringer, 
senest av 3.12. 86) 

§ 1
Tid for eksamen. 

Ekstraordinær eksamen arrangeres etter ordinær eksamen i juni og i desember/ja
nuar. 

§ 2
Adgang. 

Adgang til ekstraordinær eksamen har studenter som har gyldig forfall ved siste or
dinære eksamen, og studenter som har møtt til siste ordinære eksamen uten at denne 
ble bestått. 

Alle studenter skal, om mulig, kunne fremstille seg for eksamen i et fag/emne minst 
2 ganger i løpet av ordinær studietid. 

Den samme adgang gjelder for alle som fortsetter som heltidsstudenter i inntil 2 se
mester utover ordinær studietid. 

§ 3
Omfang. 

Ekstraordinær eksamen arrangeres hvis minst 5 heltidsstudenter med adgang til 
slik eksamen er oppmeldt. 

Det blir likevel arrangert eksamen hvis det er oppmeldt studenter med adgang etter 
§ 2, 2. avsnitt.
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Forskrift om begrunnelse og klage ved universitetet- og 
høgskoleeksamener 

Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 19. januar 1973 med hjemmel i 
kongelig resolusjon 5. desember 1969 om delegajon m.v. i forbindelse med Forvalt

ningslovens ikraftsettelse. 

§ I
Begrunnelse. 

Eksamenskadidat ved universitet eller høgskole har etter at sensur falt, rett til å få 
en redegjørelse for sensurvedtaket av egne eksamensprestasjoner. Redegjørelsen gis 
av en av sensorene. Finner sensoren det hensiktsmessig, kan redegjørelse gis skriftlig. 

Er det gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen (sensorveiledning), skal de være 
tilgjengelig for kandidatene etter at sensuren er falt. 

§2
Klage over innholdet av sensurvedtak. 

Klage over innholdet av sensurvedtak fremsettes skriftlig. Finnes klagen å være be
rettiget, endres vedtaket. I motsatt fall gis klageren en skriftlig begrunnelse for sensu
ren, og en frist på tre uker til å meddele om klagen opprettholdes. 

Opprettholdes klagen, skal de behandles av en særskilt klagenemnd, som oppnev
nes av styret, det høyeste organ, ved institusjonen. 

Examen philosophicum kan bare påklages når eksamen ikke er bestått. Muntlig ek
samen, propedeutiske prøver og praktiske prøver kan ikke påklages. Er kretsen av sak
kyndige i et fag så liten at styret ved instiusjonen ikke anser det mulig å sammensette 
en klagenemnd med tilstrekkelig kyndighet, kan sensurvedtaket ikke påklages. 

§ 3
Behandlingen i klagenemnda 

Klagenemnda vurderer sensurvedtak og begrunnelsen for det. Finner nemnda et 
påklagelig misforhold mellom eksamensprestasjonen og eksamensresultatet, fastset
ter den ny karakter. Endring kan skje til gunst eller til ugunst for klageren. Nemndas 
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avgjørelse er endelig. I fag.der den endelige karakteren fastsettes etter at muntlig eksa
men er avholdt, skal det før den nye karakter fastsettes, avholdes ny muntlig prøve. 

§4
Klage over saksbehandlingen. 

Klage over formelle feil ved eksamen eller eksamenssensur behandles av det høyeste 
organ ved institusjonen, eller av det klageorgan som dette gir fullmakt. Finner klageor
ganet feil som kan ha hatt betydning for utfallet, opphever det sensurvedtaket og be
stemmer om det skal foretas ny sensur eller holdes ny prøve. 

Klageorganets avgjørelse er endelig. 

§ 5
Fullmakt til å gi nærmere regler. 

Styret ved institusjonen kan gi nærmere regler om begrunnelse, om klagens form 
og innhold, om frist for klagen, om klagenemdas sammensetning, hvilke organ ved 
institusjonen klagen skal fremsettes for og hva som skal regnes som påtakelig misfor
hold etter § 3. 

Forøvrig gjelder reglene i Forvaltningslovens kap. VI. 
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Reglement om tildeling av graden Candidata/Candidatus 
Magisteril ved regionale høgskoler. 

Fastsatt av Kirke-og undervisningsdepartementet 27.februar 1981 med hjemmel i lov 
av 19.juni 1970 nr. 58 om eksamener og grader ved universiteter og høgskoler, og kon
gelig resolusjon av 20.fabruar 1981. 

§ I
Graden candidatatandidatus magisterii (cand.mag.) tildeles etter dette reglement 

av distriktshøgskoler, ingeniørhøgskoler, kommunal- og sosialhøgskoler, pedagogiske 
høgskoler, Norsk journalisthøgskole og Statens bibliotekhøgskole. 

§ 2
Cand.ag.graden tildeles på grunnlag av eksamener og prøver fra universitet og høgs

koler som omfattes av lov om eksamener og grader, basert på minst fire års normert 
studietid. Om sammensetningen gjelder følgende regler: 
a) Cand.mag.-studiet skal omfatte ett studium/fag av minst ett års varighet og et annet
studium/fag av minst ett og et halvt års varighet.
b)Minste selvstendige enhet må være av minst et halvt års varighet. Studieenheter som

hver for seg er av kortere varighet enn et halvt år kan samlet godkjennes som tilsvaren
de en enhet når de er tatt innen samme fagområde, eller når de kan kombineres med
fag.enheter i henhold til andre cand.mag. reglementer.
c) Forberedende prøver kan til sammen telle inntil et halvt år.
d) Praktisk-pedagogisk utdanning som egen studieenhet teller ikke som del av
cand.mag.-graden.

§ 3
Kirke- og undervisningsdepartementet kan fastsette fag/fagområde etter reglene i 

§ 2. Det høyeste interne organ ved høgskolen godkjenner på grunnlag av faglig vurde
ring sammenstilling av enheter innen et fag/fagområde, jfr. § 2 a og b.
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§4
Det kan gis fritak for eksamen eller prøve på grunnlag av annen norsk eller ute

nlandsk utdanning. 
Kirke- og undervisningsdepartementet avgjør generelle fritak på grunnlag av eksa

men tatt ved høgskole som ikke omfattes av loven om eksamener og grader. 
Det høyeste interne organ ved høgskolen kan godkjenne annen utdanning som til

svarende høgskolers egne studietilbud. 

§ 5
Vitnemål om cand.mag.graden utstedes av høgskolen der det er avlagt eksamen i 

fag/studium av minst 1 års varighet. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilke eksa
mener og prøver som gir grunnlag for å tildele graden og det skal angis når og hvor 
de er tatt, og med hvilket resultat. 
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Disse forskrifter tar til å gjelde straks. 



Reglement for tildeling av _graden høgskolekandidat 
ved distriktshøgskolene. 

(Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet). 

§ 1
Graden høgskolekandidat tildeles av distriktshøgskolene. 

§2
Graden tildeles på grunnlag av eksamen/prøve i studieopplegg av minst 2 års varig

het. Departementet godkjenner etter forslag fra høgskolen hvilke studier som skal gi 
rett til graden høgskolekandidat. 

§ 3
Høgskolen gir utfyllende regler om obligatoriske emner/kurs, valgfag og eksamens

form. Opplysninger om dette tas inn i de enkelte studieplaner. 

§4
Det kan gis fritak for deler av studiet når tilsvarende krav er oppfylt tidligere ved 

annen institusjon. Eksamen i emner som svarer til ett års normert studietid skal nor
malt være avlagt ved vedkommende høgskole. Høgskolen avgjør slike saker. 

§ 5
Vitnemålet skal påføres de eksamener og prøver som danner grunnlaget for tildeling 

av graden, med opplysnig om tidspunkt og resultat. 

§ 6
Disse forskrifter trer i kraft 15. november 1982. 
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Reglement for den interne styring. 

(Vedtatt av høgskolerådet 16.2.1977 med senere endringer). 

§ 1
Organer ved MRDH, Molde. 

Ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde, skal det være følgende organer: 
a) Representative organer:

Høgskoleråd
Arbeidsutvalg

Linjemøte

Styringsgrupper

Innstillingsråd

b) Faglige organer:
Fagseksjoner

c) I tillegg omfatter dette reglementet de ombud eller fast organiserte stillinger som
er gitt ansvarfor fremdrift av og forvaltning for de representative og faglige organer.

Dette er:

Rektor

Administrativ leder
Studieledere
Fagsekretærer

d) Ved høgskolen finnes dessuten følgende interesseorganer:
Lærerplenum allmøte av undervisningspersonale
Administrasjonsplenum - allmøte av ansatte i administrasjonen.
Studentplenum - allmøte av heltids- og deltidsstudenter
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§ 2
Høgskolerådet. 

Høgskolerådet representerer alle ansatte og studerende ved høgskolen og er øverste 
besluttende organ. Det er sammensatt av rektor, 11 representanter for studentene, 7 
representanter for undervisningspersonalet og 3 representanter for administrasjonen. 
Som representant for ansatte velges personale som er fast ansatt eller engasjert for en 
periode på minst ett år. 

De enkelte gruppers representanter velges av hhv. studentplenum, lærerplenum og 
administrasjonsplenum. Det velges gruppervise, nummererte varamenn. Rektor er 
høgskolerådets formann. Høgskolerådet velger nestformann blant studentenes repre
sentanter. 

Administrativ leder er sekretær for høgskolerådet med tale- og forslagsrett. 
Sekretariatleder for høgskolestyret deltar i møtene med samme rettigheter som ad

ministrativ leder. 
Høgskolerådet fatter vedtak om og er ansvarlig for: 

a) Høgskolens faglige virksomhet, herunder hovedlinjer for høgskolens
undervisnings- og forskningsvirksomhet.

b) Endelige forslag til budsjetter og langtidsplaner for høgskolen, heruder prioritering
av enkelttiltak, forslag om opprettelse av nye stillinger og fordeling av tildelte mid
ler. 

c) Retningslinjer for større byggetiltak og disponering av bygninger og arealer.
d) Valg av rektor.
e) Valg av nestformann og valg av øvrige medlemmer til arbeidsutvalg.
t) Vedtak av reglementer og utfyllende bestemmelser for høgskolens virksomhet, he-

runder endringer i tidligere gitte reglementer.

Funksjonstiden for høgskolerådet er 1 år (kalenderåret).
Valg av høgskolerådet holdes innen 1. november.
Høgskolerådet skal velge en valgkomite på 3 medlemmer (1 fra undervisningsperso

nalet, 1 fra administrasjonen og 1 student) av og blant det sittende høgskoleråds med
lemmer som fremmer forslag på rektor. 

Høgskolerådet sammenkalles av rektor med minst en ukes varsel. I særlige tilfelle 
kan innkalling skje med kortere frist. Dersom ½ av representantene krever det, må re
ktor kalle inn til møte i høgskolerådet. 

§ 3
Arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget er sammensatt av rektor, 3 studenter og 1 representant for hver av 
de to øvrige grupper i høgskolerådet, valgt av og blant høgskolerådets medlemmer med 
gruppevise nummererte varamenn. Høgskolerådets nestformann skal være med i ar
beidsutvalget. Rektor er formann i arbeidsutvalget. 

Arbeidsutvalget forbereder saker for høgskolerådet, og er utøvende organ for rådet. 
Arbeidsutvalget får delegert sin myndighet av høgskolerådet. 
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Arbeidsutvalget kan delegere sin mydighet til rektor og administrativ leder. Disse 
er ansvarlig overfor arbeidsutvalget for de arbeidsoppgaver som er delegert dem. 

Arbeidsutvalget holder regelmessig møter til tider det selv fastsetter eller etter inn
kalling fra rektor eller adminstrativ leder. 

Sekretariatleder for det regionale høgskolestyret har møte- og forslagsrett i likhet 
med administrativ leder. 

Nestformannen og de øvrige 4 representanter i arbeidsutvalget velges av og blant 
det påtroppende høgskoleråds medlemmer. Valget skjer i høgskolerådets første møte. 

§4
Rektor. 

Rektor er høgskolens øverste valgte leder. Rektor kan i samråd med administrativ 
leder ta avgjørelse i hastesaker der verken høgskoleråd el!er arbeidsutvalg kan ta avgjø
relse i tide. Slike avgjørelser refereres i arbeidsutvalget ved første anledning. 
a) Rektor har ansvar for høgskolens faglige virksomhet, herunder at de mål som høgs

kolerådet har trukket opp for høgskolens virksomhet blir realisert i størst mulig ut
strekning.

b) Rektor er høgskolens representant utad.
c) Rektor er institusjonens representant i det regionale høgskolestyret.
d) Rektor leder normalt møtene i høgskoleråd og arbeidsutvalg.
e) Rektor tar avgjørelse i de saker som er delegert fra høgskoleråd og arbeidsutvalg.
f) Rektor har møterett i alle linjemøter, styringsgrupper og fagseksjoner ved høgsko

len.
Valg av rektor skjer innen 1. november, og rektor tiltrer 1. januar.
Rektors funksjonstid er 2 år. Som rektor kan kun velges en person som er fast ansatt

i undervisnigsstilling ved høgskolen. 
Undervisningspersonalets representant i arbeidsutvalget er rektors stedfortreder. 

Han kan benytte tittelen prorektor og overtar rektors rettigheter og plikter i rektors 
fravær. 

§ 5
Administrativ leder. 

Administrativ leder har ansvaret for den daglige ledelse av administrasjon. 
Administrativ leder er sammen med rektor ansvarlig for saksforberedelse til høgsko

leråd og arbeidsutvalg og har ansvar for å iverksette vedtakene. 
a) Aministrativ leder har øverste administrative ansvar og anvisningsmyndighet.
b) Han har ansvar for at studiesenterets mål blir realisert i størst mulig utstrekning

etter de retningslinjer som er trukket opp av høgskolerådet.
c) Han er ansvarlig for høgskolens regnskapsførsel og for forberedende arbeide med

høgskolens budsjetter.
d) Han er ansvarlig for personalforvaltning.
e) Han skal arbeide med fagplanutvikling og langtidsbudsjettering i samarbeide med

rektor.
f) Han er sekretær for høgskolerådet og arbeidsutvalget.
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g) Administrativ leder tar avgjørelser i de saker som er delegert stillingen fra høgsko
leråd og arbeidsutvalg.

§ 6
Linjemøte. 

Linjemøte består av fast ansatt undervisningspersonale og personale engasjert for 
minst ett semester som gir undervisning ved studieretningen og alle studentene ved 
studieretningen. Som lærere som gir undervisning regnes de som gir undervisning i 
det semesteret møtet blir holdt, og de som ga undervisning i forrige semester. 

Linjemøtet er det sentrale debatt- og informasjonsforum ved studieretningen. Mø
tet kan vedta med vanlig flertall uttalelser i saker som angår studieretningen eller 
høgskolen. 

Styringsgruppen innkaller til linjemøte. Studielederen leder møtet. En fjerdedel av 
studentene eller en fjerdedel av lærerne ved studieretningen kan forlange at styrings
gruppen kaller inn til møte. 

Innkalling bør skje med minst en ukes varsel. Møtets sakliste kunngjøres samtidig 
med innkallingen. 

§ 7
Styringsgruppe. 

Styringsgruppen for hver studiretning består av studieleder (formann), 2 lærere og 
3 studenter. Medlemmenes funksjonstid er 1 år (normalt kalenderår). Det velges 
gruppevise nummererte varamenn for representantene. Lærerne velges av og blant 
undervisningspersonale som tilhører linjemøtet og studentene av og blant alle stu
denter ved studieretningen. Styringsgruppene er ansvarlig for framdriften av studie
retningen og samordningen av de ulike undervisningstilbud til et helhetlig studium, 
og for at rammen for de enkelte kurs er slik at de får et faglig innhold som er i overens
stemmelse med utdanningens målsetting. Styringsgruppen har også et pedagogisk 
ansvar for studieretningen. 

Studielederen har ansvaret for innkallingen til møtet, og forberedelsen av de saker 
som skal behandles. Styringsgruppen er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemme
ne er tilstede. 

En fjerdedel av studentene eller en fjerdedel av lærerne ved studieretningen kan 
forlange at studielederen kaller inn til møte. 

Dersom styringsgruppen ønsker det, kan arbeidsutvalget i samråd med studieleder 
og administrativ leder utpeke en fagsekretær til gruppen. Fagsekretærens oppgaver 
vil være å bistå studielederen med rutinemessige arbeidsoppgaver knyttet til den en
kelte studieretning. 

Styringsgruppen er ansvarlig for studentopptaket ved den enkelte studieretning, 
men kan delegere denne myndighet til en opptakskomite valgt av styringsgruppen. 

§ 8
Kursutvalget. 

Høgskolens kursutvalg består av rektor, alle studielederne og høgskolens represen
tanter i det regionale kursutvalg. Styringsgruppene velger varamedlemmer for studie-
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leder med funksjonstid lik styringsgruppens funksjonstid. Kursutvalget er ansvarlig 
for høgskolens eksterne kursvirksomhet og for samordningen mellom denne og høgs
kolens ordinære studietilbud. 

§9
Fagseksjon. 

Høgskolerådet fastsetter hvilke fagseksjoner institusjonen skal ha. 
Undervisningspersonalet deler seg i fagseksjoner etter sine fagområder. 
Fagseksjonene velger formann, nestformann og evt. sekretær blant sine medlem-

mer. 
Fagseksjonene er det forum der informasjon og diskusjon av faglige spørsmål skal 

ha en sentral plass. Fagseksjonen har et særlig ansvar for utvikling, utredningsarbeid 
og forskning. 

Fagseksjonene har videre et ansvar for at nye vitenskapelige medarbeidere trekkes 
inn i den faglige virksomhet ved høgskolen. 

Til fagseksjonene tiligger det følgende administrative oppgaver: 
a) A fremme forslag om utlysningstekst for vitenskapelige stillinger.
b) A fremme forslag om bedømmelseskomiteer for vitenskapelige stillinger
c) A gi innstilling om søkerne til vitenskapelige stillinger på grunnlag av de sakkyndi-

ges uttalelser.
d) A gi uttalelse om studiepermisjoner, kortidsengasjement av vikarer o.l.
e) A foreslå sensorer.
f) A foreslå sakkyndige ved klage over eksamensvedtak.
g) A godkjenne forslag til timelærere fra styringsgruppene.
h) A avgjøre søknader om godkjenning av eksterne eksamener.
i) A forvalte tildelte midler til faglig virksomhet.

Dersom fagseksjonene ønsker det, kan arbeidsutvalget, etter søknad i samråd med
fagseksjonsformann og administrativ leder utpeke en fagsekretær. Fagsekretærens 
oppgaver vil være å bistå fagseksjonens formann med rutinemessige arbeidsoppgaver 
knyttet til den enkelte fagseksjon. 

§ 10
Studieleder. 

Formannen i styringsgruppen kalles studieleder. Han har det faglige/pedagogiske 
ansvaret for framdriften av studieretningen. Studielederen, evt. i samarbeid med fag
sekretæren er ansvarlig for den løpende administrasjon av studieretningen. 

Studieleder velges av og blant lærerne som dekker studieretningens sentrale fa
gområder. Studielederen velges for 1 år av gangen (kalenderåret). 

§ 11
Fagsekretær. 

Fagsekretær blant saksbehandlerne i administrasjonen utpekes av arbeidsutvalget 
i samråd med administrasjonen og studieleder/fagseksjonsformann. Fagsekretæren 
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bistår studieleder/fagseksjonsformann ved administrasjonen av studieretningen/fag
seksjonen. 

Fagsekretæren har følgende hovedoppgaver: 
a) Å være sekretær for styringsgruppen/fagseksjonen med saksforberedelse og sak

soppfølging i samarbeid med studieleder/fagseksjonsformann. Innkalling til mø
ter og skriving av referater fra møter.

I tillegg vil fagsekretæren for styringsgruppen 
b) ha ansvar for forberedende arbeide med studiehåndboka i samråd med studieleder.
c) ta seg av rutinespørsmål i forbindelse med bruk av gjesteforelesere og timelærere,

samt å ordne praktiske spørsmål vedrørende ekskursjoner.

§ 12
Innstillingsråd. 

Innstillingsrådet består av 5 medlemmer. 2 av medlemmene er tjenestemannsrepre
sentanter for vedkommende tjenestegruppe. Ved høgskolen er det 4 tjenestegrupper: 

-kontorpersonale
-saksbehandlere
-vaktmestere og renholdspersonale
-undervisningspersonale og bibliotekarer
Rektor er fast medlem av innstilingsrådet. For de tre første tjenestemannsgrupper

er kontorsjef og administrasjonens representant i arbeidsutvalget medlemmer. For si
ste tjenestemannsgruppe er studieleder for vedkommende linje/bibliotekleder repre
sentant sammen med undervisningspersonalets representant i arbeidsutvalget. 

Tjenestemannsrepresentantene med vararepresentanter oppnevnes av tjeneste
mannsorganisasjonene for inntil 2 år om gangen. Innstillingsrådet velger selv sin for
mann. 

Innstillingsrådet foretar innstilling i de saker der tilsetting skjer i høgskolestyret. 
Innstillingsrådet foretar også innstilling ved tilsetting av undervisningsledere og høs
koledosenter. I de saker tilsettingsmyndigheten er gitt til høgskolen, foretar innstil
lingsrådet tilsetting. Ved tilsetting av administrativ leder oppnevner høgskolerådet en 
innstillingskomite bestående av representanter fra undervisningspersonalet og admi
nistrasjonen. Komiteens innstillingsendes til uttalelse til de utpekte representanter for 
hovedsammenslutningene (se tilsettingsreglementet fra KUD §10, pkt. 3 og 4 og §7, 
pkt. 4) før den sendes høgskolestyret. 

Innstillingsrådet gir innstilling i permisjonssaker. 
Det vises ellers til tilsettingsreglementet for regionale høgskoler fastsatt ved konge

lig resolusjon 6. april 1979. 

§ 13
Valg.

Funksjonstiden for de valgte organer er 1 år med unntak av rektor som velges for 
2 år (kalenderåret). 
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Valg av rektor og høgskoleråd holdes innen 1. november og de øvrige valg innen 1. 
desember. Alle valg skal være skriftige, med mindre det fremsettes bare ett forslag og 

ingen av de stemmeberettigede stiller krav om skriftlig valg. 

Rektor og medlemmene av arbeidsutvalget kan bare gjenvelges for en ny periode. 

Forøvrig er muligheten for gjenvalg ikke begrenset. En person som har fungert i et verv 

har anledning til å nekte gjenvalg for en like lang periode som han har fungert i vervet. 
Valg av styringsgrupper og studieleder for I-årige studier kan foregå innen 1. okto

ber med funksjonstid svarende til studieåret. 
Det er anledning til å foreta supplerende valg for studentrepresentanter som er slut

tet ved høgskolen i løpet av valgperioden.Hvis rektor forlater høgskolen eller på annen 

måte ikke kan utøve sitt verv, skal det holdes nytt valg på rektor etter reglene i §4 og§ 12. 

Hvis rektor forlater høgskolen før en nyvalgt rektor har kunnet tiltre, så fungerer 

prorektor i stillingen som rektor. 

§14
Forretningsorden. 

De ulike organ fastsetter selv sin forretningsorden, men slik at minst ½ av represen-
tantene må være til stede for at organet skal være vedtaksført. 

Vedtak gjøres med vanlig flertall. 
Formannens dobbeltstemme avgjør i tilfelle av stemmelikhet. 

Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved loddtrekning. 

§ 15
Endringer. 

Dette reglement kan bare endres etter vedtak i høgskolerådet. Endringsforslag må 

være innsendt og gjort kjent ved oppslag minst 1 måned før behandling i høgskolerå
det. Endring av innkomne forslag eller alternative forslag kan fremlegges under be

handlingen i høgskolerådet. 

Endringene krever ½ flertall. 
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(Gyldig/ra 1.3.1976). 

§ 1
Det skal i hver region Ufr. Innst. S. nr. 272. 197 4-7 5) være ett felles styre for de høgs

koler som Stortinget har bestemt eller bestemmer skal høre inn under dette styres an
svarsområde. Styret er ansvarlig overfor Kirke- og undervisningsdepartementet. Siden 
1.1.82: Kultur- og vitenskapsdepartementet. 

§ 2
Styret skal som hovedregel ha ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse 

oppnevnes av Kirke- og undervisningsdepartementet på følgende måte: 
a) Flertallet oppnevnes for fire år etter forslag fra fylkesutvalgetf fylkestinget i regio

nen.
b) De øvrige oppnevnes etter forslag fra henholdsvis de ansatte og studentene ved

institusjonene, som regel likt fordelt mellom disse to gruppene. Departementet
fastsetter regler for avvikling av valgene. Som hovedregel oppnevnes de ansattes
representanter for to år , og studentenes representanter for ett år om gangen.

§ 3
Styret velger selv formann og nestformann for ett år om gangen. 

§4
Sekretariatordning for styret fastsettes av departementet i hvert enkelt tilfelle etter 

forslag fra styret. 

§ 5
Styret skal ha møte når formannen, eller minst tre medlemmer, eller en av institusjo

nene ved dens kompetente organer, eller Kirke- og undervisningsdepartementet ber 
om det. Forslag til dagsorden samt saksdokumenter sendes ut en uke før møtedagen 
til styrets medlemmer og varamedlemmer samt de enkelte instiusjoner. 
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§6
Representant(er) for den enkelte institusjon, utpekt i samsvar med institusjonens 

interne styringsordning Ufr. §8, pkt. i) har møte- og talerett i styret. 

§7
Styrets møter ledes av formannen, eller om denne har forfall av nestformannen, el

ler om begge disse har forfall, av en møteleder som velges i styremøtet. Styret er ved
taksført når flere enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak treffes ved vanlig 
flertall. Står stemmene likt, er møteledernes stemme avgjørende. 

Et mindretall i styret bestående av flere enn ett medlem kan anke en avgjørelse til 
Kirke- og undervisningsdepartementet innen en uke, dersom de har dissentert i ved
kommende sak i styremøtet. 

Det skal føres møtebok over forhandlinger og vedtak. Utskrift av denne sendes etter 
hvert møte til styrets medlemmer og varamedlemmer, dessuten til institusjonene og 
til Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Som hovedregel skal styret innen 1. mars sende Kirke- og undervisningsdeparte
mentet melding om arbeidet innen styrets ansvarsområde, blant annet på grunnlag av 
referater/meldinger til styret fra de enkelte institusjoner. 

§ 8
Styret skal påse at de ulike virksomheter og institusjoner som er lagt under styrets 

ansvarsområde drives innenfor budsjettets ramme og i samsvar med reglement og ved
tak. Den enkelte institusjon skal ha hovedansvaret for den faglige virksomhet, etter 
regler gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Styret har ansvar for: 
a) A fremme kontakt og samarbeid med de utdanningssøkende, det øvrige skoleverk,

myndigheter, arbeidsliv, organisasjoner og institusjoner, i regionen og for øvrig.
b) A utrede behovet for høgre utdanning i regionen og prioritere mellom ulike stu

dier. Styretskai gi tilråding overfor de kompetente beslutningsmyndigheter i spørs
mål som vedrører lokalisering, målsetting, prinsipper, rammer og strukturer for
regionens studietilbud.

c) A utarbeide budsjettforslag og forslag til langtidsbudsjetter for alle virksomheter
innen styrets ansvarsområde, på grunnlag av forslag fra de enkelte institusjoner.

d) A disponere og fordele de ressurser som i samsvar med Stortingets forutsetninger
stilles til styrets rådighet.

e) A fastsette rammer for studentopptak etter forslag fra den enkelte institusjon og
ut fra det budsjett som er vedtatt av Stortinget.

f) De oppgaver som følger av Stortingets vedtak om voksenopplæring.
g) A sørge for nødvendig lokaliteter.
h) A koordinere studietilbud, forskning, bruk at lokaler og andre ressurser innen sty

rets ansvarsområde, videre å skaffe seg oversikt over og ta initiativ når det gjelder
planarbeid på disse og andre relevante områder.
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i) A godkjenne intern styringsordning for den enkelte institusjon.
j) A medvirke til å løse velferdsoppgaver for studentene og de ansatte.
k) A tilsette personale med unntak av det personale som skal tilsettes av departemen

tet etter tilråding av styret. Før styret tilsetter personale, skal styret ha innhentet
innstilling fra de kompetente organer ved den institusjon vedkommende skal
knyttes til. Den enkelte institusjon engasjerer timelærere, deltidshjelp og vikarer
for inntil et halvt år - eller mindre enn halv stilling - for inntil ett år. 

§ 9
Styret kan, med godkjenning fra Kirke- og undervisningsdepartementet, delegere 

myndighet som ellers er tillagt styret. 

§ 10
Dette reglementet trer i kraft for den enkelte region på det tidspunkt distriktshøgsko

lestyret for regionen blir oppnevnt. 
Styret skal, i samarbeid med andre relevante organ, fra samme tidspunkt ha ansvar 

for utredninger vedrørende all høgre utdanning i regionen. 
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Alfabetisk fagregister. 

Vekt-
Fag: Semester: tall: Side 
Df640 Algoritmer og datstrukturer ....................... . H* 5 31 
Analyse, grunnkurs i .............................................. . H 4 37 
Arbeidslivskunnskap .............................................. . H 2 103 
Arbeidspsykologi ................................................... . H 2 98 
Bedriftsøkonomi/regnskap ..................................... . H+V 4 95 
Bedriftsøkonomisk analyse .................................... . V 4 109 
Bildrift .................................................................... . H+V 4 64 
Bokføring, forkurs ................................................. . H 0 94 
Bytrafikk ................................................................ . V 2 67 
Df 600 Databasekonstruksjon ................................ . V*5 28 
Df610 Databasekinarkitektur ................................ . H* 5 29 
Det norske politiske og 
økonomiske system ................................................ . H 4 49 
Diskret matematikk ............................................... . V+H 4 23 
Driftsregnskap ....................................................... . H 2 104 
Df650 EDB og samfunn ........................................ . V* 2 32 
Df300 Filoranisering og 
databasesystemer (COBOL) ................................... . H 5 26 
Df660 Grafisk databehandling .............................. . H* 3 33 
Df 500 H ovedoppgave ............................................ . V+H 10 27 
Dfl 00 Innføring i programmering ......................... . H 5 24 
DlOl Innføring i databehandling .......................... . H 2 97 
Innføring i markedsføring ..................................... . H 2 104 
Internasjonal politikk ............................................ . V 2 50 
Investeringsanalyse ................................................ . H 2 99 
Kystfart .................................................................. . V 2 68 
Lineær algebra ....................................................... . V 2 41 
Lineær algebra (M) ................................................ . V 3 38 
Luftfartsproblemer ................................................. . V 2 70 
Makedsanalyse og -planlegging ............................. . V 4 109 
Matematikk, forkurs .............................................. . H 0 40 
Matematikk, innføring i ........................................ . H 2 40 
Matematikk, analyse ............................................. . V 4 38 
Materialadministrasjon I ....................................... . H 2 63 
Materialadministrasjon Il ...................................... . V 2 69 
Df 620 Mikroprosessorteknikk ............................... . V* 5 29 
Sø300 Mikroøkonomisk analyse ............................ . H 2 107 
Sø210 Nærin�søkonomi ........................................ . V 2 100 
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Norsk samferdsel ................................................... . 

N umreriske beregninger ........................................ . 
Offentlig planlegging og budsjettering .................. . 

Offentlig saksbehandling og 

forvaltningsrett ...................................................... . 
Offentlig administrasjon og planlegging ................ . 
Sø320 Offentlig økonomi ....................................... . 

Operasjonsanalyse I ............................................... . 
Operasjonsanalyse Il ............................................. . 
Of 630 Operativsystemer ........................................ . 

Organisasjonsteori I ............................................... . 

Organisasjonsteori Il ............................................. . 
Personalforvaltning ................................................ . 
Politisk adferd ........................................................ . 

F1litisk teori, tilnærmingsmåter og grunn. 
lagsproblemer ......................................................... . 

Df655 Prosjekt i EDB og samfunn ....................... . 

Df205 Prosjekt i videregående 
programmering ...................................................... . 
Sø310 Regionaløkonomi ........................................ . 

Regnskap ................................................................ . 

Regnskapslovgivning og 

regnskapspraksis .................................................... . 

Rettslære I .............................................................. . 
Rettslære Il ............................................................ . 

Revisjon ................................................................. . 

Samfunnsvitenskapelig metode ............................. . 
Søl00+Sø200 Samfunnsøkonomi I 

(makro og mikro) ................................................... . 

Sø400 Samfunnsøkonomi Il .................................. . 
Df670 Simulering .................................................. . 

: Skatterett I ............................................................. . 
: Skatterett Il ............................................................ . 

: Statistikk 1 .............................................................. . 

: Statistikk Il ............................................................ . 

: Statistikk (M) ......................................................... . 
Of 400 Systemering ................................................ . 

· Trafikkplanlegging ................................................. . 
'Transportteknikk .................................................... . 
'Transportøkonomi ................................................. . 

Utkant-transporter ................................................. . 

l Df200 Videregående programmering
UPASCAL og FORTRAN) ..................................... . 
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