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Viktig Melding!
Denne boken er ikke pensum. Du bør likevel lese den som om den er kjernepen
sum. Den inneholder oversikt over studietilbudene med beskrivelse av de enkelte
kurs. Men like viktig er det at studiehåndboken inneholder de regler som du må
kjenne til som student ved dh Molde. Det er ditt eget ansvar at du tilegner deg den
informasjon Studiehåndboken gir.
Studiene ved høgskolen er under stadig utvikling og revisjon. De tilbudene som
er omtalt i håndboken vil derfor kunne bli endret i løpet av studieåret. Slike
endringer kunngjøres bl.a. ved oppslag. Kunngjøringer ved oppslag er å regne som
om den er gitt deg personlig.
Igjen:
Studer denne boken grundig!
Følg med på oppslagstavlene!
Start studiene! Men glem ikke å leve, husk at i det lange løp er vi alle døde!

Lykke til!
Med vennlig hilsen

Anders Dedekam jr
rektor
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1. PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Distriktshøgskolene
Distriktshøgskolene ble opprettet i 1969 ut fra to hovedmotiver:

Distriktspolitiske hensyn

- å stimulere utviklingen i regionene gjennom høgre utdanning og forskning.

Utdanningspolitiske hensyn
å gi kortvarige yrkesrettede studier
å kvalifisere for videre studier
å prøve ut nye studieformer
å øke innsatsen i voksenopplæringen
å bli et senter for postgymnasial utdanning utenfor universitetene.

-

Studietiden ved distriktshøgskolene er 1-4 år. De 2- og 3-årige studiene er i
hovedsak yrkesrettet, og noen høgskolekandidater søker seg direkte ut i arbeids
livet. Årsstudiene vil i regelen måtte inngå som del av en lengre utdanning for å gi
yrkeskompetanse. Studier ved en distriktshøgskole kan også kombineres med
utdanning fra andre høgre utdanningsinstitusjoner. Studier ved en distriktshøgskole
vil telle med i en akademisk grad på samme måte som studier ved universitetene.
Tilsvarende vil universitetsstudier kunne gi fritak for eksamener i kurs/emner ved
distriktshøgskolene.
En viktig del av distriktshøgskolenes oppgave er å legge til rette studieforholdene
for dem som er i arbeidsliv eller hjemmeyrker, og som ikke kan eller ikke ønsker
å studere på full tid. Det gis derfor muligheter for deltidsstudier i mange av fagene.
Tilbud om studier blir også gitt andre steder enn der hvor distriktshøgskolene er
lokalisert.
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db Molde
I Møre og Romsdal ble distriktshøgskoleundervisningen satt i gang høsten 1969 i
Molde. I 1970 ble det også opprettet distriktshøgskole i Volda.
Fra starten ble det tilbudt et 2-årig studium i økonomi/administrasjon. Studie
tilbudet ved dh Molde er etter hvert blitt utvidet til å omfatte 15 studier, og
studietilbudet vil bli utvidet enda mer de nærmeste årene.
Studenttallene har også hatt en tilsvarende utvikling. Høsten 1969 ble det tatt opp
42 studenter, høsten 1993 blir det i alt ca. 1100 studenter ved høgskolen i Molde.
Det er opprettet forskningssenter i tilknytning til høgskolen, og høgskolen driver
kursvirksomhet innen skolens fagområder i distriktet.

Student ved db Molde
Utdanningstilbud

opptak 1993

1-årig studium i Matematikk (start 1970)
I-årig studium i Statsvitenskap/off. administrasjon (start 1979)
Mellomfagstillegg i Statsvitenskap (start 1992)
1-årig studium i Bedriftsøkonomi (start 1987)
I-årig studium i Samfunnsøkonomi (start 1991)
2-årig studium i Økonomi og administrasjon (start 1969)
2-årig studium i Transportøkonomi (start 1970)
2-årig studium i Akvakultur og økonomi (start 1988)
3-årig studium i Informatikk (start 1972, omlagt 1986)
1-årig påbyggingsstudium i Revisjon (start 1976)
1-årig påbyggingsstudium i Materialadministrasjon (start 1987)
1-årig påbyggingsstudium iMarkedsføring og
internasjonalisering (start 1988)
1-årig påbyggingsstudium i Organisasjon og ledelse (start 1990)
1-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk analyse (start 1991)
1-årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi (start 1992)
Examen philosophicum (start 1991)

ca. 30
11
65
11
20
11
40
11
30
11
105
11
80
20
11
75
11
35
11
30
11

11
11
11
11
11

20
20
20
20
80
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Opptak til db Molde
Hvem kan søke opptak?

Søkere blir opptatt på grunnlag av
a) Bestått 3-årig allmennfaglig studieretning
b) Bestått 3-årig studieretning i handel- og kontorfag
c) Bestått 3-årig videregående skole fra andre studieretninger
d) Fag/svennebrev
e) Fyllt 23 år og minimum S års yrkeserfaring/utdanning.
For søkere i kategori c), d) og e) blir det krevd eksamen i følgende fag (uketimetall
i parantes) fra allmennfaglig studieretning i den videregående skole:
- Norsk: hovedmål, sidemål og muntlig (4+S+St)
- Engelsk (St)
- Matematikk (St)
- Samfunnsfag: samfunnslære (2t) + nyere historie (4t)
- Naturfag (St)

Opptak av fremmedspråklige søkere

Fremmedspråklige søkere uten videregående utdanning fra Norge, vil bli behandlet
individuelt.
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere utdanning på nivå med norsk
3-årig videregående skole.
NB! Søkerne må enten ha bestått samme norsktest som kreves for opptak ved
universitetene, eller på annen måte dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper til
å kunne følge undervisningen med utbytte.

Beregning av opptakspoeng

Studentopptaket ved Møre og Romsdal distriktshøgskole, Molde, fastsettes med
utgangspunkt i høgskolens opptaksreglement og retningslinjer for beregning av
opptakspoeng fastsatt av departementet.

Beregning av opptakspoeng til grunnstudiene

Karakterpoeng
For søkere med fullført og bestått 3-årig videregående skole beregnes karakter
poengene som gjennomsnitt (2 desimaler) av samtlige karakterer på vitne
målet/vitnemålene fra de 3 årene multiplisert med 10.
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Tilleggspoeng for fordypningsfag
Det kan gis inntil 4 tilleggspoeng for fordypning i studieretningsfag fra allmennfag
lig studieretning.
Tilleggspoeng for alder
Det gis 3 tilleggspoeng pr. år for alder fra og med fylte 20 år i søknadsåret i totalt
4 år for søkere som har fullført og bestått 3 år i videregående skole eller har
fag/svennebrev.
For søkere som tas opp på grunnlag av 5 års yrkeserfaring/utdanning, gis 3
tilleggspoeng pr. år i 4 år fra og med fylte 24 år i søknadsåret.
Tilleggspoeng for høgere utdanning
Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng for bestått studium fra høgskole eller universitet.
Examen philosophicum eller halvårig studium gir 1 poeng. Studier av ett års
varighet eller mer gir 2 poeng.
Kvotering
Inntil 30% av studieplassene kan tilbys søkere som er yngre enn 22 år i opptaksåret.
Disse konkurrerer innbyrdes på grunnlag av karakterpoeng samt eventuelle
tilleggspoeng ut fra likestillingshensyn.

Beregning av opptakspoeng til påbyggingsstudiene

Opptak til påbyggingsstudiene blir gjort ut fra gjennomsnittskarakteren fra det
grunnstudiet som er opptaksgrunnlaget.
Søkere som avslutter sin utdanning i opptaksåret, og som ikke har fått endelig
vitnemål, bør sende med karakterutskrift og bekreftelse på fagoppmeldingen i
vårsemesteret.
Søkere som avslutter sine grunnstudier i opptaksåret, får karakterpoeng utregnet
som snittet av karakterene pr. 3. semester. Opptak gjøres da under forutsetning av
at søkeren kan legge fram bestått vitnemål før studiestart.
Opptakskomiteen kan i særskilte tilfelle gjøre unntak for søkere med særlig
relevant praksis.

Kjønnskvotering

Ved studier der kvinneandelen er mindre enn 40%, skal det praktiseres kjønns
kvotering til fordel for kvinner. Dersom det ikke er mulig å ta opp alle søkere med
samme antall poeng, skal kvinnelige søkere tas opp først.
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For seint innkomne søknader

Søknader som blir sendt inn til høgskolen etter søknadsfristens utløp, blir stilt
bakerst på ventelistene.

Bytte av studieretning

Dersom man ønsker å gå over fra en studieretning til en annen, må man søke om
opptak på vanlig måte. Slike søknader behandles i forbindelse med det ordinære
opptaket. Søknad om opptak skrives på eget skjema som fås ved høgskolen.
Søknader sendes til Møre og Romsdal distriktshøgskole, boks 308, 6401 Molde.
SØKNADSFRISTEN er 15. april.
Melding om opptak blir sendt i første halvdel av juli.
Søkere som kan dokumentere at det medfører store praktiske problem å vente til juli
for å få svar på søknaden, kan få sin søknad behandlet som forhåndsløfte.
Søknadsfristen for disse er 1. april.

Semester

Studieåret er delt i to semestre. Høstsemesteret varer fra 21. august. til ca. 20.
desember, og vårsemesteret fra 10. januar til ca. 10. juni. I høstsemesteret er det
undervisning fra 22. august til 28. november, deretter eksamen resten av semesteret.
I vårsemesteret er det undervisning fra 10. januar til ca. 5. mai, deretter eksamen
resten av semesteret.

Undervisning

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. Det lønner seg å være forberedt på at
- på høgskolen er det vanligvis ikke obligatorisk frammøte
- du arbeider selvstendig, i grupper og på egenhånd
- lærerne er både veiledere og forelesere, du har muligheter for å snakke med dem
når du trenger veiledning
- du kan velge fag innen visse rammer
- det er en del av høgskolens arbeid å eksperimentere med studieformene.
For de fleste studieretningene er større eller mindre deler av pensum ment som
selvstudium, mens lærerne konsentrerer undervisningen dels om sentrale, dels om
mer spesielle emner innen studiet.
En vesentlig del av studentenes arbeidstid er reservert for arbeid i mindre
grupper. Høgskolen disponerer en rekke grupperom til dette formål.
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Ved begynnelsen av hvert semester utgir høgskolen en katalog hvor all
undervisning er oppført med tidspunkt, forelesningssted og navn på foreleseren.

Åpningsuke

Den første uka i høstsemesteret vil studenter i samarbeid med administrasjonen ved
høgskolen arrangere «åpningsuke» som et tilbud spesielt for nye studenter. I tillegg
til åpningsseremoni vil studentene bl.a. arrangere «bli kjent» fester. Administra
sjonen vil holde ulike orienteringsmøter.
For å lette overgangen til et fritt studium ved distriktshøgskolen, tar høgskolen sikte
på å arrangere kurs i studieteknikk i åpningsuka.

Forkurs

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikk i første
semester ved de flerårige studieretningene. For disse studentene tilbys Mk00l
forkurs i matematikk som starter to uker før ordinær semesterstart. .Før en kan gå
opp til eksamen i Bø200 Finansregnskap, som er et av de obligatoriske kursene
på de flerårige studieretningene, må en ha bestått en elementærprøve i bokføring.
Denne prøven blir holdt som avslutning på Bø00l Forkurs i bokføring som starter
to uker før ordinær semesterstart.

Oppbygging av studiene

Studiene ved distriktshøgskolen er bygget opp etter kursprinsippet. Hvert kurs gir
vekttall etter arbeidsbyrde. Arbeidsbyrden for ett semester blir regnet til 10 vekttall,
slik at normal arbeidsbelastning i løpet av et studieår vil være 20 vekttall. Kursene
kan strekke seg over ett eller flere semester.

Eksamen

Hvert kurs avsluttes vanligvis med eksamen, skriftlig eller muntlig, individuell eller
gruppeeksamen, 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
vårsemesteret og 15. oktober i høstsemesteret.
Kursbeskrivelsene forteller hvilken eksamensform, eksamenslengde og
karaktergivning som har vært vanlig i det aktuelle kurs.
Heltidsstudenter som ønsker å ta eksamen i kurs fra andre studieretninger, må
søke høgskolen spesielt om dette. Forutsetningen er at man følger normal studie
progresjon (er faglig ajour) på studiet en er opptatt ved.
Det er mulig å fortsette som heltidsstudent i 1 år utover ordinær studietid.

9

Hjelpemidler til bruk under eksamen

,·

I løpet av semesteret vil det bli bestemt hvilke hjelpemidler som skal være tillatt
ved eksamen i de ulike kursene ved høgskolen. Dette vil også bli kunngjort ved
oppslag før eksamen.
Studieutvalget ved høgskolen har vedtatt at hjelpemidler ved eksamen inndeles
i følgende kategorier:
G:

Generelle Hjelpemidler. Med generelle hjelpemidler menes:
- Matematiske tabeller
- Rentetabeller
- Norges Lover og særtrykk av lover med forskrifter

G+:

Generelle hjelpemidler + alle typer kalkulatorer. Kalkulatorene må være
batteridrevne, kan ikke være tilkoplet skriver og må ikke på annen måte
lage støy

A:

Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulatorer

E:

Egen liste.

F:

Generelle hjelpemidler, alle typer kalkulatorer og formelsamling

NB! Vi gjør oppmerksom på at reglene for bruk av hjelpemidler under eksamen
er under revisjon og kan bli endret i løpet av studieåret.

Kurspåmelding

Som grunnlag for legging av timeplan, bestilling av bøker m.v. arrangeres det hvert
semester en kurspåmelding for undervisningen i det påfølgende semesteret.
Kurspåmeldingen gjelder både obligatoriske og valgfrie kurs. Påmeldingen for
vårsemesteret foregår i begynnelsen av november og for høstsemesteret i begynnel
sen av mai. Påmeldingen gjøres kjent ved oppslag. Nye studenter slipper påmelding
for høstsemesteret.
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Kursevaluering

Det skal være kursevaluering ved alle kurs på høgskolen.
Kursevalueringen bør legges opp både med en kontinuerlig evaluering, samt en
sluttevaluering. Sluttevalueringen kan være skriftlig eller en kombinasjon av
skriftlig/muntlig. Den kontinuerlige evalueringen ivaretas av studenttillitsvalgte.
På større kurs bør det opprettes et evalueringsråd bestående av tillitsvalgte fra alle
studieretninger som er representert på kurset. Den tillitsvalgte/evalueringsrådet
fungerer som et bindeledd mellom studentene og faglærer. Faglærer tar opp med
den tillitsvalgte/evalueringsrådet hvordan evalueringen konkret skal følges opp innen
4 uker etter semesterstart.

Kontinuerlig revisjon

De enkelte studieplaner er under kontinuerlig revisjon.
Beskrivelsen i denne studiehåndboken er ikke en bindende kontrakt
mellom studenten og høgskolen. Høgskolen forbeholder seg retten
til å foreta endringer i studieplan og kursbeskrivelser ,i løpet av
studietiden.
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Nøkkeldatoer ved db Molde 1993/94
01. april
03. april-13. april
15. april
15. april
03. mai-14. mai
05. mai
10. mai -16. juni
05. juli
09. august
18. august
23. august
15. oktober
01. nov.-15. nov.
15. november
26. november
06. des..-22. des. 1993 og
03. jan.-10. jan. 1994
10. januar 1994

Egne notater:
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: Søknadsfrist for forhåndsløfte om
opptak studieåret 93/94
: Undervisningsfri p.g.a. påske
: Søknadsfrist for opptak studieåret 93/94
: Frist for trekk fra eksamen
: Fagpåmelding for høstsemesteret 93
: Siste undervisningsdag vårsemesteret
: Eksamensperiode
: Siste frist for ettersendelse av vitnemål
i forbindelse med opptak 93/94
: Start forkursene for høstsemesteret
: Åpning av studieåret 93/94
: Start undervisning høstsemesteret
: Frist eksamensoppmelding høsten 93
: Fagpåmelding for vårsemesteret 94
: Frist for trekk fra eksamen
: Siste undervisningsdag høstsemesteret
: Eksamensperiode (foreløpig, kan bli
endret)
: Undervisningsstart vårsemester 94
(foreløpig, kan bli endret)

Studie- og yrkeskompetanse
Et viktig siktemål for distriktshøgskolene er å gi de som har fullført 3-årig videre
gående skole tilbud om kortvarige yrkesrettede utdanninger. Samtidig skal dh
utdanning kunne være et utgangspunkt for videre studier ved universitet og andre
høgskoler. Et studium ved dh Molde gir m.a.o. både studie- og yrkeskompetanse.
Like viktig som kompetanse er de reelle kvalitetene som studiet tar mål av seg
til å utvikle: Kunnskap og orientering, trening, kritisk vurdering og holdning, evne
til selvstendig planlegging og gjennomføring av arbeidsprosjekt.

Yrkeskompetanse:

Dh Molde tilbyr utdanninger med 1, 2 og 3 års varighet:
grunnfag (lår) i Matematikk, Bedriftsøkonomi, Samfunnsøkonomi og Statsviten
skap/offentlig administrasjon.
mellomfagstillegg i Statsvitenskap
høgskolekandidat (2 år) i Økonomi og administrasjon, Akvakultur og
økonomi, Transportøkonomi
høgskolekandidat (3 år) i Informatikk
påbyggingsstudier (1 år) i Bedriftsøkonomisk analyse, Materialadministrasjon,
Markedsføring og internasjonalisering, Organisasjon og ledelse, Revisjon,
Transportøkonomi.

Studiekompetanse/overgangsordninger:

Enkeltstudier ved dh gir fritak for deler av cand. mag. grad ved universiteter og
høgskoler etter tid-for-tid prinsippet. Det er også mulighet for ved overgang til
andre høgskoler å få fritak for deler av studiet. Godkjenning av dh-studiet skjer etter
søknad fra den enkelte student til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.
Eksempler på godkjenning og overgangsordninger ved videre studier ved
universiteter og høgskoler:
Matematikk:
Godkjent som 20 vekttall ved universitetene.
Samfunnsøkonomi:
Godkjent som grunnfag i sosialøkonomi ved universitetene.
Statsvitenskap/offentlig administrasjon:
Godkjent som statsvitenskap grunnfag ved Universitetet i Oslo. Gir grunnlag for
opptak til mellomfag i statsvitenskap ved både dh Molde og Universitetet i Oslo.
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Ved å ta en tilleggsprøve kan en etter søknad få godkjent studiet som ekvivalent
med sammenlignende politikk grunnfag ved Universitetet i Bergen.

Informatikk:

Med visse fagkombinasjoner og fullført cand. mag. grad, kan en søke om opptak
på hovedfagsstudiet ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen.
Avtale med University of Pittsburgh i USA om overgang til master-studier i
informatikk etter fullført cand. mag. grad ved dh Molde.

Økonomi og administrasjon:

Avtale med Hogskolan i Vaxjo i Sverige om overgang til høyere økonomistudier
og siviløkonomutdanning.
Etter endt studium ved dh Molde kan en søke seg inn til 3. året på siviløko
nomstudiet ved Høgskolesenteret i Nordland og Agder distriktshøgskole.
Ved overgang til siviløkonomutdanning ved Norges Handelshøgskole i Bergen,
kan en få godkjent omlag 1 1/2 år av studiet ved dh Molde.

Transportøkonomi:

Studenter med fullført 2- eller 3-årig studium i transportøkonomi kan søke opptak
til MSc.studium i transportplanlegging og ledelse ved The University of Westmin
ster i London.
Etter endt studium kan en søke seg inn til 3. året på siviløkonomistudiet ved
høgskolesenteret i Nordland, Agder distriktshøgskole og Høgskolan i Vaxjø.

Internasjonal studentutveksling
Deler av utdanning kan tas gjennom studier i utlandet. Enten ved overgangsavtalene
som er nevnt ovenfor eller gjennom studentutplassering i ERASMUS-programmet.
Dh Molde er knyttet til to nettverk innenfor ERASMUS som gjør det mulig å ta
deler av informatikk-, akvakultur- og økonomistudiet ved europeiske universi
tet/høgskoler. Etter søknad kan man få en studieplass på tre til tolv måneder med
ERASMUS-stipend. Foreløpig er dh Molde knyttet til følgende institusjoner:

Informatikk:
- Fachhochschule, Frankfurt am Main, Tyskland
- Universidad Autonoma, Barcelona, Spania
- Hertfordshire University, England
- Libera Universita, Bergamo, Italia
- University College, Cork, Irland
- Hogskolan i Vaxjo, Sverige
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Akvakultur:
- Regional Technical College, Galaway, Irland
- University of Wolverhampton, England
Økonomi: dh Molde er foreløpig ikke knyttet til et eget nettverk i økonomi, men
følgende institusjoner fra de andre nettverkene tar imot økonomistudemter:
Hogskolan i Vaxjo, Sverige, Fachhochschule, Frankfurt am Main, Tyskland, Libera
Universita, Bergamo, Italia.

Comett-programmet. Studentutplassering i bedrifter.

Dette er et program for samarbeid mellom høgskoler/universitet på teknologiom
rådet. (Teknologi er vidt definert og inkluderer både økonomi og managemnet).
Gjennom dette programmet kan en søke om utplassering i europeiske bedrifter i en
periode på tre til tolv måneder. Det gis stipend og lønn som dekker reise- og
levekostnader i løpet av oppholdet. En bør ha to til fire års studier bak seg for å få
adgang til en slik utplassering.

Cand.mag.grad ved dh Molde
Cand.mag.graden er en eksamen som kan tildeles på grunnlag av eksamener og
prøver fra universiteter og høgskoler. Cand.mag.graden vil ofte ha lønnsmessig
betydning, og gir også uttelling ved tilsetting i mange ulike yrker.
Dersom en i tillegg til cand.mag.graden tar praktisk-pedagogisk utdanning, gir
dette adjunktkompetanse.
For å få en cand.mag.grad må man normalt studere i 4 år (80 vekttall). Graden
må inneholde et studium/fag av minst 1 1/2 års varighet, og et annet studium/fag
av minst 1 års varighet. Som regel må minste selvstendige enhet være på minimum
1/2 års varighet. Det er ellers ingen krav til hvilke typer studier som kan kombine
res til en cand.mag.grad. Studiene kan derfor kombineres ut fra den enkelte students
interesser.
Alle studier ved dh Molde kan inngå som en del av cand.mag.graden. Et studium
ved dh Molde kan også kombineres med studier fra andre godkjente høgskoler og
universitet. På neste side følger noen eksempler på studiekombinasjoner ved dh
Molde som fører fram til en cand.mag.grad (NB! På grunn av faglig overlapping
vil en ved enkelte av kombinasjonene måtte kompensere ved å ta ekstra vekttall).
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3 år Informatikk
1 år Materialadministrasjon
3 år Informatikk
1 år Matematikk, Bedriftsøkonomi, Samfunnsøkonomi eller Statsvitenskap
3 år Informatikk
1 år Organisasjon og ledelse
2 år Økonomi og administrasjon eller Transportøkonomi
1 år Statsvitenskap/offentlig administrasjon
1 år Samfunnsøkonomi
NB! På grunn av faglig overlapping mellom øk.adm.-studiet og samfunnsøkonomi
studiet må studenter som velger denne kombinasjonen ta ca. 10 ekstra valgfagsvekt
tall.
2 år Økonomi og administrasjon eller Transportøkonomi
1 år påbyggingsstudium
1 år Statsvitenskap/off.adm. eller Matematikk eller Samfunnsøkonomi
2 år Økonomi og administrasjon eller Transportøkonomi
1 år påbyggingsstudium i økonomi
1/2 år matematikk/statistikk
1/2 år examen philisophicum
Kombinasjonen ovenfor gir grunnlag for å søke opptak ved høgere avdelings
studier i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole.
Andre kombinasjonsmuligheter:
2 år Akvakultur og økonomi
1 år Organisasjon og ledelse
1 år Statsvitenskap/off.adm. eller Matematikk eller Samfunnsøkonomi
2 år Transportøkonomi
1 år Transportøkonomi (påbyggingsstudium)
1 år Markedsføring/internasjonalisering eller Organisasjon og ledelse
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Deltidsstudenter
De fleste forelesningene er åpne for alle interesserte, og det er anledning til å ta
deler av studiene som videreutdannings- eller suppleringskurs. De som skal følge
undervisningen, må la seg registrere som deltidsstudenter. Det kan bli aktuelt å
innføre adgangsbegrensninger.
For deltidsstudenter gjelder bl.a. følgende regler:
1. Deltidsstudenter er de som tar eksamen ved distriktshøgskolen, men som ikke er
tatt opp som studenter etter vedtak av opptakskomiteen, samt tidligere opptatte
heltidsstudenter som tar eksamen senere enn ett år etter utløpet av ordinær
studietid.
2. Deltidsstudenter må innen den frist som er fastsatt, melde seg opp til eksamen
på eget skjema.
3. Deltidsstudenter får et registreringsbevis med opplysning om studentnummer.
Registreringsbeviset sammen med 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.
5. Deltidsstudenter må søke om å få skrive kandidatoppgave eller tilsvarende.
6. Deltidsstudenter gis normalt ikke anledning til å følge kurs ved påbyggings
studiene.
Det tas forbehold om at reglene som gjelder for deltidsstudenter, kan bli endret.
NB! Vi gjør oppmerksom på at når en deltidsstudent velger kurs fra de ulike
semester, så vil disse kursene ofte bygge på forkunnskaper fra et tidligere semester.

Administrasjon
Rektor er øverste valgte leder ved distriktshøgskolen, og er høgskolens representant
utad. Direktøren er leder for administrasjonen og har ansvaret for økonomi- og
personalforvaltningen.
Studentene har valgte representanter i de fleste organ, utvalg og komiteer som
arbeider med undervisning, administrative saker og den videre utvikling av skolen.
Møre og Romdal høgskolestyre har ansvaret for de 7 regionale høgskolene i
fylket: Høgskolestyret har 9 medlemmer: 5 representanter oppnevnt av Kirke-,
Utdannings- og Forskningsdepartementet, 2 fra de ansatte og 2 fra studentene ved
de regionale høgskolene. Styret velger selv leder. Styresekretariatet er i Volda.
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Lokaler
Høgskolen holder til i fem bygninger i Molde sentrum, og de forskjellige aktiviteter
er lokalisert slik:
Romsdalsgata 1:
Kontorer, undervisningsrom og grupperom.
Romsdalsgata 5:
Ekspedisjon, kontor for administrasjon og lærere, trykkeri,
undervisningsrom, møterom og kantine.
Øvre veg 10
Datasentral, undervisningsrom og terminalrom.
Øvre veg 11
Kontorer, terminalrom.
Øvre veg 12
Mikroprosessorlaboratorium, terminalrom og kontorer.
Byfoged
Motzfeldtsgt.6:
Undervisningsrom, grupperom, lesesaler, bibliotek, student
kontor, kontor for Studentsamskipnaden, kantine, bokhandel,
velferdsrom, oppholdsrom og hobbyrom.
Fra 1. januar 1994 vil høgskolen flytte all sin virksomhet inn i nye og tidsmessige
lokaler på Kvam, vest for sentrum.

Data-anlegg
Distriktshøgskolen i Molde har eget data-anlegg som brukes til forskning og
undervisning. Anlegget består av tre typer maskiner, VAXNMS arbeidsstasjoner,
Unix arbeidsstasjoner og en rekke mikromaskiner (PC). Disse maskinene er koblet
sammen i et nettverk via en del kraftige filservere (UNIX og VAXNMS). Videre
står disse i forbindelse med nasjonale og internasjonale nettverk (UNINETT).
Høgskolen har en rekke forskjellig programvare for dette anlegget. Dette er både
generell programvare som tekstbehandlere, regneark, o.l., og spesiell programvare
for undervisning og forskning (transportplanlegging, kompilatorer, finansiering osv.).
Alle studenter vil stifte bekjentskap med dette anlegget i løpet av sin studietid ved
distriktshøgskolen.
Administrasjonen og biblioteket ved høgskolen har egne dataanlegg.
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Bibliotek
Høgskolens bibliotek holder til i 1. etasje i Byfoged Motzfeldtsgt. 6.
Åpningstid: mandag-fredag kl. 9-18, lørdag 9-14.
(Sommertid: mandag-fredag 9-15, lørdag stengt).
Biblioteket har en samling på ca. 40.000 bind faglitteratur med hovedvekt på de
emneområder høgskolen har undervisningstilbud i. I tillegg kommer 400 fagtids
skrifter i fast abonnement, en stor samling med Stortingsforhandlinger, offentlige
publikasjoner og Norges offisielle statistikk. Dh Molde er knyttet til biblioteksys
temet BIBSYS som er et felles system for universitetene og noen av landets
høgskoler. Ved siden av BIBSYS-databasen kan studentene selv søke i databaser
på CD-rom. Utover dette har biblioteket tilgang til over 1000 eksterne databaser av
forskjellig slag.
Bibliotekpersonalet er behjelpelig med å søke nødvendig informasjon til
studentene fra forskjellige kilder. Dokumenter som biblioteket selv ikke har, kan i
regelen skaffes (ved kjøp, innlån fra andre bibliotek, kopier eller utskrifter fra
elektroniske kilder).

Interne styringsorganer
Kollegiet

Kollegiet er det øverste interne styringsorgan ved høgskolen. Det er sammensatt av
representanter for de vitenskapelig ansatte ved høgskolen, representanter for de
øvrige ansatte og studentene.
Kollegiet har ansvaret for virksomheten ved høgskolen og for at den drives
effektivt innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder.
Kollegiet vedtar langtidsplan, årsplan, budsjettforslag samt en rekke andre saker
av vesentlig eller prinsipiell betydning.

Høgskolerådet

Høgskolerådet er sammensatt av representanter for de vitenskapelig ansatte, øvrige
ansatte og studentene.
Høgskolerådet er et rådgivende organ for kollegiet i saker som vedrører
hovedlinjene for høgskolens virksomhet, herunder langsiktig planlegging,
ressursbruk, budsjetter, samordning av studietilbud m.m.
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Fagseksjoner

Det vitenskapelige personalet blir fordelt i fagseksjoner etter fagområder.
Fagseksjonene er rådgivende organ som drøfter alle faglige spørsmål, og har særlig
ansvar for faglig utvikling, utredningsarbeid og forskning.
For tiden er det 3 fagseksjoner ved høgskolen:
- økonomi
- administrasjon
- informatikk

Studieutvalg

Studieutvalget er satt sammen av representanter for de vitenskapelig ansatte og
studentene. Studieutvalget har et særlig ansvar for å se høgskolens studietilbud i
sammenheng. Studieutvalget skal samordne studietilbud og undervisningsopplegg,
utvikle og planlegge ny studietilbud, sørge for framdrift av studietilbudene og også
stå for evaluering av studier og undervisning.

Studieleder og studenttillitsvalgt

Ved hver studieretning blir det valgt en studieleder blant undervisningspersonalet
som gir undervisning ved studieretningen. Studieleder har ansvar for den daglige
ledelse av studieretningen. Det blir også valgt en studenttillitsvalgt blant studieret
ningens studenter.
Studenttillitsvalgt har sammen med den enkelte kursansvarlige ansvar for at det
foretas kursevaluering på det enkelte kurs.

Likestillingsutvalget

Likestillingsutvalget er sammensatt av representanter for de ansatte og studentene.
Handlingsplanen for 1989-92 har som mål bl.a. å oppmuntre kvinner til å ta
høgre utdanning og ta del i forskningsaktiviteter, og å få integrert kvinneperspektiv
i undervisningen.
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Studentorganisasjoner
Studentforeninga og allmøte

Studentforeninga er Molde-studentenes interesseorganisasjon når det gjelder
faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle spørsmål. Styret består av 5 medlemmer
som blir valgt på allmøtet. Studentforeninga finansieres gjennom innbetalt
semesteravgift og støtter igjen sine underutvalg og undergrupper økonomisk.
Studentforeninga har kontor i Byfoged Motzfeldtsgt. 6 og har telefon 072 16666,
(71216666 etter 09.09.93)
Allmøtet er studentenes høyeste organ, og blir vanligvis holdt onsdager fra kl.
12.15.

Studentuka (Vårslepp)

Hvert år arrangeres studentuke for å markere dh Molde i bybildet og spleise
studentene bedre sammen. Uka inneholder forskjellige kulturelle og faglige
aktiviteter, og alle undergrupper og -utvalg deltar i arbeidet. Et av høydepunktene
i uka er Studentrevyen, i tillegg til konserter, skistafett, debatter og fester.

OH-Kroa

DH-Kroa er dh Moldes sosiale treffsted. Det blir avholdt krokvelder jevnlig med
levende musikk eller diskotek.
Krostyret står for den daglige driften av DH-Kroa.
Publikummet på DH-Kroa er godt kjent i musikkmiljøet i Norge, og de fleste
band prøver å legge turneen om Molde og DH-Kroa.

EKKO

EKKO-utvalget tar seg av det kulturelle ved skolen som visekvelder, teaterbesøk,
swingkurs o.l.
Hvert år arrangerer EKKO en høstfest som har blitt et tradisjonsrikt og populært
arrangement.
I tillegg kommer EKKO cafe, - koselige kvelder på DH-Kroa med god musikk,
vafler og spill.

Moldestudentenes idrettslag

MSI er det utvalget under Studentforeninga som er ansvarlig for de "fysiske
anstrengelsene". Målet er å gi studentene tilbud om sportslige utskeielser hver dag,
og at hvem som helst kan delta.
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Foruten de ukentlige aktiviteter som: basketball, innebandy, fotball, håndball,
svømming, aerobic og vollyball (4.div.), er det også en del større arrangement som
fotballturnering, skistafett, høgskolestafett og skitur.

"Slappfisken" - Moldestudentenes undervannsklubb

Slappfisken er klubben for alle med interesse for dykking, undervannsfoto,
marinbiologi eller andre av klubbens aktiviteter.
Området rundt Molde er et av landets mest spennende for dykking, med utallige
vrak og frodig liv.
Klubben arrangerer ukentlige dykketurer, og har mange flotte mål å velge
mellom. Klubben har gode avtaler med kursarrangører, overnattingssteder og
utstyrsleverandører.
Som student i Molde har du sjøen som nabo, og Studentforeninga har derfor skaffet
seg en båt som alle studentene kan låne.
Båten er ideell for fisketurer og strandhugg på holmene like ved byen.

Forum

Forum er opprettet som et bindeledd mellom studentene, næringslivet og andre
høgskoler.
Forum har varierte arrangement med jevne mellomrom slik som bedriftsbesøk,
seminarer, kurs og gjesteforelesninger.
Arrangementene er åpne for alle i studentmiljøet.

Molde kristelige studentlag

Laget tilbyr kristent fellesskap og sosialt samvær. Laget har inøte eller bibelgruppe
ukentlig, og arrangerer lunchmøter, debattmøter, weekend-turer og andre samlinger.
Den tradisjonelle grotteturen til Trollkirka er verdt å få med seg for alle - kristen
eller ei.

OH-Posten

Avisen er et samarbeidsprosjekt mellom administrasjonen og Studentforeninga ved
dh Molde. OH-Posten disponerer eget kontor med bra utstyr, som er flittig brukt av
redaksjonen. Avisen kommer ut anslagsvis med 3 nummer pr. semester med stoff
hentet fra studentmiljøet. Det er først og fremst studentene som står for utformingen
av avisen, men forelesere og andre bidrar også med stoff.
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Fotogruppa

Fotogruppa samler skolens fotointeresserte til sosialt samvær med fotografering som
fellesnevner.
Opplæring i bruk av mørkerom samt kunsten å fotografere utvikles i et godt
miljø. Fotogruppa disponerer eget velutstyrt mørkerom, og arrangerer kurs, møter,
turer, konkurranser og utstillinger.

Musikk-utvalget

Musikkutvalget har bl. a. ansvar for Målde disharmoniske hårn & blæseorchester
som er Moldes største og beste studentorkester. Orkesteret gjør seg bemerket på de
fleste sosiale arrangement på skolen og på studentorkestertreff rundt i landet.
Om du kan spille noe instrument eller ikke betyr ikke så mye, for kvantitet går
foran kvalitet.

Distriktshøgskolenes Landsforbund

DHL er den studentpolitiske interesseorganisasjon for alle DR-studenter. DRL har
13 medlemsskoler og ca. 14000 studenter.
DRL jobber primært for studentenes sosiale, faglige og demokratiske rettigheter,
men engasjerer seg også i allmenpolitiske saker, først og fremst innenfor internasjo
nalt solidaritetsarbeid.
Eksempler på saker som står sentralt i DRL's arbeid er:
- Studentvelferd
- Studentdemokrati
- Studiefinansiering
- Forskning
- Faglig utvikling
- Likestilling
Landsmøtet er DRL's høyeste organ og holdes i mars/april hvert år.
DR-studenten er avisa til DRL. Den ledes av en redaksjon på 7 som er valgt av
landsmøtet. Avisa kommer gratis til alle medlemmer i DRL med jevne mellomrom.
DRL-utvalget er et lokalt valgt organ ved skolen som driver studentpolitisk
virksomhet. Utvalget tar seg også av kontakten mellom Studentforeninga og DRL.
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Studentsamskipnaden
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre ble etablert 8. august 1988. Den
har til formål å ta seg av studentenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.
Utdannings- og forskningsdepartementet gir økonomisk støtte til samskipnaden, og
den er av departementet tillagt styrefunksjonen for velferdstiltakene for studentene
ved distriktshøgskolen.

Boligtilbud

Stiftelsen Molde Studentheim har i 1970-74 ført opp 3 boligblokker i Fabrikkveien
4/8 i Molde sentrum. Her er det nå 83 hybler, 28 hybelleiligheter og en familie
leilighet.
I begynnelsen av studieåret 1980/81 tok en i bruk 5 mindre blokker i Kvamom
rådet, 4 km vest for sentrum. Her er det 62 hybler, 4 hybler spesialinnredet for
handicappede, 18 2-roms leiligheter og 3 3-roms leiligheter.
Fra og med 1986 har SFRN også overtatt en studentbolig med 30 hybler og 2
hybelleiligheter fra Møre og Romsdal Fylke, i Glomstuvegen 31.
Studentsamskipnaden har ansvaret for den forretningsmessige drift og står for
tildeling av boligene. Eget søknadsskjema må benyttes. Priser på hybler og
leiligheter oppgis av Studentsamskipnaden.

Søknadsfrist for boligsøking

Frister for søknad om hybler blir kunngjort særskilt, men normalt er det ca. 15. mai
for studenter som tidligere er opptatt ved skolen, og ca. 1. august for nye studenter.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til samskipnaden, men blir tilsendt automatisk
ved opptak til høgskolen.

Boligformidling

Dersom studentene er ute i god tid, vil de fleste kunne skaffe seg hybel innen
studiestart. Det er imidlertid ikke alle som kan få botilbud i studentboligene. For
disse har samskipnaden forsøkt å bistå med formidling av hybler m.v. på det private
boligmarkedet. Det er viktig at samskipnaden får disse registrert. Bruk eget skjema.
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Midlertidig innkvartering

Ved RiMo , Fabrikkveien 4/8, kan nye studenter og deres familier få meget rimelig
innkvartering når de kommer til Molde. Tilbudet er velegnet mens man f.eks. søker
etter bolig på det private marked. Tilbudet gjelder bare til studiestart.

Barnehagetilbud

Studentsamskipnaden har for tiden ikke egen barnehage, men eier 10 andeler i en
privat barnehage. Dersom Studentsamskipnaden får realisert sine planer vil en ny
barnehage stå ferdig ved årsskiftet 1993/94 med plass til 48 barn. Barnehagen vil
ligge i nærheten av det nye høgskolebygget på Kvam.

Lærebøker m.v.

Studentsamskipnaden har sin egen bokhandel - ODIN BOK OG PAPIR - i
høgskolens lokaler i Byfoged Motzfeldtsgate 6. Her får studentene kjøpt alle
nødvendige lærebøker samt eksamensoppgaver m.v. som blir trykt ved høgskolen.
Skjønnlitteratur, papir og rekvisita er også en del av tilbudet sammen med
kioskvarer.

Kantinevirksomhet

I skolens lokaler i Byfoged Motzfeldtsgate 6 har Studentsamskipnaden sin
hovedkantine - KOKKEN's Cafetina - som selger både varmmat og kaldmat til
lavere priser enn det som er vanlig på andre serveringssteder. Spesialtilbud på
"klippekort-middager". I Romsdalsgata 5, hvor høgskolens administrasjon holder til,
har SFRN også en kantine. Her blir det solgt kaffe, te, rundstykker m.m. Åpnings
tider begge steder er mandag t.o.m. fredag.

Administrasjon

Studentsamskipnadens administrasjon holder til i høgskolens lokaler i Byfoged
Motzfeldtsgt. 6.
Forespørsler og søknader sendes til:
Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
Byfoged Motzfeldtsgt. 6,
6400 Molde.
Samskipnadens telefon er 072 51077, (71251077 etter 09.09.93).
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Statens lånekasse for utdanning
Studenter ved distriktshøgskolen kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse
for utdanning. Søknad om støtte skal skrives på fastsatte skjema som en får ved å
henvende seg til Studentsamskipnaden, til ekspedisjonen i Romsdalgst. 5, eller
direkte til lånekassen.
Nye studenter får søknadsskjema tilsendt sammen med melding om opptak.
Ved utfylling av søknaden, er det viktig at en svarer på alle spørsmål og legger
ved nødvendig dokumentasjon. Er du i tvil om utfylling av søknaden, kan du
henvende deg til studieveileder eller til samskipnaden. 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 vi til egen
brosjyre fra Statens lånekasse for utdanning. Statens lånekasse har regionkontor i
Ørsta. Dette regionkontoret behandler søknader om stipend/lån fra Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal. Gjennomsnittlig behandlingstid er 4-6 uker.
Telefon 070-67400.

En del av studielånet brukes på kulturelle arrangement
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2. REGLEMENT
Forskrifter om opptak til regionale høgskoler
Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12. desember 1991.
§ 1
Virkeområder
Reglene i denne forskrift gjelder opptak til grunnutdanninger ved statlige regionale
høgskoler. Med grunnutdanning menes alle studietilbud der det normalt ikke stilles
krav om annen høgre utdanning for opptak. Departementet kan helt eller delvis
unnta visse utdanninger fra denne forskrift.
For påbyggings- og videreutdanningsstudier kan det fastsettes egne regler.
Departementet avgjør hvilke studier det skal gjelde for, og hvem som kan få
fullmakt til å fastsette slike regler.
§2
Opptaksorgan
Opptak av studenter foretas av den enkelte høgskole eller et sentralt opptaksorgan.
Departementet kan fastsette samordet eller felles opptak for bestemte høgsko
ler/utdanninger.
Når opptak skjer ved høgskolen, skal denne oppnevne en opptakskomite.
Studentene har krav på representasjon. Opptakskomiteen foretar skjønnsmessig
vurderinger og avgjør tvilsspørsmål. Høgskolen fastsetter interne regler for opptaket.
Ved samordnet eller felles opptak fastsetter departementet nærmere regler for
opptaket.
Ved samordnet eller felles opptak må søkerne prioritere mellom utdannings
steder/studier.
§3
Fastsetting av opptakskapasitet
Departementet kan fastsette ramme for opptak av heltidsstudenter til enkelte studier
ved høgskolene.
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§4
Minstekrav for opptak
Det stilles følgende generelle krav for opptak:
a 3 år fullført og bestått utdanning fra videregående skole - eller
fagbrev/svennebrev - eller
fylte 23 år i løpet av opptaksåret og 5 års fulltids arbeidserfaring medregnet
omsorgsarbeid og militær førstegangstjeneste/siviltjeneste. Fullført og bestått
årskurs i videregående skole og/eller folkehøgskole kan også telle med i
kombinasjon med yrkeserfaring, slik at utdanning og arbeid samlet utgjør 5 år.
Qg for alle kategorier:
b Krav om dokumenterte kunnskaper i bestemte fag på nivå med eksamen fra
studieretning for allmenne fag i videregående skole (eller examen artium).
Fagkravene kan også oppfylles gjennom eksamen/delprøver fra andre studieret
ninger i videregående skole. I særskilte tilfeller kan annen type dokumentasjon
av fagkravene også godkjennes. Opptaksorganet har plikt til å vurdere om slik
annen utdanning eller dokumetasjon av kunnskaper kan godkjennes som
tilsvarende.
Kravet til opptak til den enkelte utdanning består normalt av 3-5 fag i bestemte
kombinasjoner. Kravet er vanligvis satt sammen blant fag som er nevnt nedenfor,
og med det timetall som der framgår, med mindre annet eksplisitt er nevnt under
krav til den enkelte utdanning. Tallene viser uketimetall i faget for elever fra
allmennfaglig studieretning etter endret struktur i videregående skole. Karakteren
må være 2 (ng) eller bedre.
For studier ved distriktshøgskoler og høgskolesentre, samt studier i økonomi og
administrasjon ved ingeniørhøgskolene og ved maritime høgskoler kreves
følgende fag:
Norsk: hovedmål, sidemål og muntlig, 4+5+5t
Engelsk: 5t
Matematikk: 5t
Naturfag: 5t
Samfunnsfag: samfunnslære 2t + nyere historie 4t.
For fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag anses kravene
å være oppfylt gjennom grunnkurs, VKI og VKII i studieretning for handel- og
kontorfag.
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Sidemålskravet i norsk kan fravikes for søkere med videregående utdanning fra
utlandet og elever som har fullført og bestått norsk videregående skole med fritak
for sidemål.
For søkere som våren 1992 eller tidligere har avlagt eksamen eller delprøver
i samfunnsfag ved allmennfaglig studieretning godkjennes 5 uketimer, som kan
omfatte geografi, historie og samfunnslære/samfunnskunnskap.
Veiledninger til tidligere forskrifter om opptak til den enkelte utdanning vil være
rettledende når det gjelder dokumentasjon av fagkravene. Søkere som oppfyller
fagkravene for opptak til den enkelte utdanning etter reglene i 1991 oppfyller
kravene også i 1992.
Opptaksorganet skal godkjenne utdanninger som er godkjent som grunnlag for
opptak ved norske universiteter, og kaILi særskilte tilfeller godkjenne annen
utdanning/andre kvalifika�oner, dersom de t1.@_er at �ig
allmen�
reaf�mpetanse for studiet.
--- - . -- - - ·---For enkelte utdanninger er det i tillegg g_Jennom studieplan definert krav om
bestemte forkunnskaper i form av utdanning, forkurs eller praksis.

--------�-

§ 5
Kvotering av søkere
Departementet kan fastsette regler for kvoter. Innenfor kvoter kan det nyttes andre
rangeringsregler enn i § 7.
Inntil 30% av studieplassene kan tilbys søkere som er yngre enn 22 år i
opptaksåret. De konkurrerer innbyrdes på grunnlag av skolepoeng samt eventuelle
tilleggspoeng ut fra likestillingshensyn.
Når særskilte forhold gjør det ønskelig, kan det avsettes et bestemt antall studie
plasser ved høgskolen for kvalifiserte søkere fra bestemte geografiske områder, ut
fra etnisk tilhørighet eller for å dekke spesielle behov i yrke.
Departementet kan også fastsette andre kvoter.
§6
Opptak utenom poengreglene
Inntil 10% av studieplassene kan etter spesiell vurdering av opptaksorganet tildeles
søkere utenom poengreglene. Departementet kan fastsette en annen andel dersom
særlige forhold gjør det ønskelig. Søkere som tas opp på særskilt grunnlag, må være
studiekvalifisert etter reglene i § 4.
Grunnlag for opptak utenom poengreglene kan blant annet være:
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- at opptaksgrunnlaget er dokumentert på annen måte enn eksamen fra norsk
videregående skole og derfor ikke kan poengsettes. Dette gjelder bl.a. utenlandsk
utdanning og utdanning fra Rudolf Steinerskole
- at annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming eller andre spesielle
forhold gir grunn til å anta at eksamensresultater ikke gir et riktig bilde av
søkerens kvalifikasjoner.
Forhold som angitt over gir ikke i seg selv rett til studieplass. For å få tilbud om
opptak kreves i utgangspunktet likeverdige kvalifikasjoner med dem som når opp
etter poengreglene.
Opptaksorganet skal ved vurdering og rangering legge vekt på søkerens reelle
kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet. I denne sammenheng vektlegges faglige
kvalifikasjoner og for utenlandske søkere også deres norskkunnskaper.
Søkere som ønsker å bli vurdert på særskilt grunnlag, må be om dette i søknaden
og legge ved egen begrunnelse og dokumentasjon av de forhold som anføres.
Søkere som kan poengsettes på vanlig måte, men ikke innvilges studieplass
utenom poengreglene, konkurrerer etter ordinære regler.
§7
Beregning av konkurransepoeng
Søkere konkurrerer om studieplass på grunnlag av karakterpoeng fra videregående
skole og tilleggspoeng. Når flere søkere har lik poengsum, går eldre søkere foran
yngre.
a Gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet regnes ut med 2 desimaler. De
som har flere vitnemål fra videregående skole som inngår i grunnlaget for
opptak, jfr. § 4, punkt a), får regnet med alle karakterene på alle vitnemålene.
Tallet multipliseres med 10. Dette utgjør karakterpoeng.
Søkere som vurderes i henhold til bestemmelsen om 23 års alder i opptaksåret
og 5 års arbeidslivserfaring/utdanning som opptaksgrunnlag (jfr. § 4, punkt a),
og som ikke kan poengberegnes etter foregående ledd, får karakterpoeng utregnet
på grunnlag av karakterene i de fagene som er minstekrav.
Dersom en søker har tatt ny eksamen i enkelte fag, skal den beste karakteren
oppnådd i faget gjelde. Dette gjelder både skriftlige og muntlige fag.
Søkere med bokstavkarakterer på vitnemålet får disse karakterene regnet om
etter denne tabellen:
S =6
M =5
T =4
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Ng = 2.
b Det gis tre tilleggspoeng pr. år for alder fra og med fylte 20 år i søknadsåret i
totalt 4 år for søkere som har fullført og bestått 3 år i videregående skole eller
har fagbrev/svennebrev. For søkere som tas opp på grunnlag av 5 års arbeidser
faring/utdanning, gis tilleggspoeng med 3 poeng pr. år i 4 år fra og med fylte 24
år i søknadsåret.
c Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng for bestått studium fra høgskole eller universi
tet. Examen philosophicum eller halvårig studium gir 1 poeng. Studier av ett års
varighet eller mer gir 2 poeng.
d Departementet kan samtykke i at det for enkelte utdanninger kan gis 2 tilleggs
poeng for søkere av det kjønn som er klart underrepresentert blant studenter eller
yrkesutøvere fra vedkommende utdanning.
e Departementet vil utarbeide retningslinjer for tilleggspoeng på grunnlag av for
dypning i fag fra videregående skole.
§ 8
Opptak av søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere utdanning på nivå med norsk
3-årig videregående skole og tilfredsstille nødvendige fagkrav og eventuelle andre
minstekrav etter § 4.
Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk må dokumentere
tilfredsstillende kunnskaper i norsk gjennom en av følgende prøver:
1 Norsk, alternativ fagplan i videregående skole, med karakteren 4 eller bedre i
skriftlig og karakteren 5 eller bedre i muntlig.
2 Eksamen fra Trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med
karakteren 3.0 eller bedre.
3 Test i norsk for fremmedspråklige, høyere nivå, ("Bergenstesten") med minimum
500 poeng.
4 Examen fra distriktshøgskole ved I-årig studium i norsk språk og samfunnskunn
skap for utenlandske studenter med karakteren 3.0 eller bedre.
Høgskolen kan eventuelt godta annen dokumentasjon.
Søkere med utenlandsk utdanning som ikke kan poengbergenes på vanlig måte,
vurderes etter reglene for spesiell vurdering, jfr. § 6.
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§9
Forhåndsløfte
Søkere som har dokumentert behov for svar tidlig, kan be om forhåndsløfte. Inntil
30% av studieplassene kan tildeles søkere som ber om forhåndsløfte. Forhåndsløfte
kan gis søkere som ved opptakstidspunktet vil ha en konkurransepoengsum som er
høgre enn gjennomsnittet for dem som ble tatt opp til studiet ved forrige ordinære
opptak.
§ 10
Søknadsfrist
Søknadsfristen for opptak til høstsemesteret er 15. april.
For utdanning som starter i januar, er søknadsfristen 1. november.
Søkere som søker opptak utenom poengreglene eller som søker om forhåndsløfte
om opptak, må sende begrunnet søknad innen den frist opptaksorganet fastsetter.
For spesielle studier kan departementet fastsette andre søknadsfrister.
§ 11
Frist for innsending av dokumenter og
godkjenninger av utdanning/arbeidserfaring
All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må oppgis
i søknaden. Vedlegg med dokumentasjon av opplysningene må følge søknaden.
De som avslutter eller avlegger delprøver fra videregående skole i søknadsåret,
eller i vårsemesteret avlegger annen eksamen som gir grunnlag for tilleggspoeng,
kan ettersende vitnemål eller karakterutskrift. Departementet fastsetter frist for
ettersending av dokumentasjon på utdanning som avsluttes etter søknadsfristen.
Søkere får godskrevet eventuell forpraksis som er avsluttet før 1. august i
opptaksåret (1. januar for de som starter utdanning i vårsemesteret). Opptak er
betinget av at dokumentasjon forevises ved studiestart.
§ 12
Reservering av studieplass til året etter
Tildelt studieplass kan reserveres til året etter når opptaksorganet finner at det
foreligger tungtveiende grunner. Reservert studieplass gjelder ved samme
linje/studium og høgskole.
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§ 13
Tilbud om opptak og bekreftelse av studieplass
Søkere har krav på skriftlig melding om opptak eller om avslag på opptak, og de
skal kunne få opplysning om de er vurdert som studiekvalifisert, og hvilken
konkurransepoengsum som er oppnådd.
Dersom det ikke innen fastsatt frist gis skriftlig melding om at tilbudet om
studieplass aksepteres, mister søkeren retten til studieplassen.
Studenter som ikke møter på høgskolen ved studiestart, mister studieplassen med
mindre høgskolen har godkjent fraværet.
§ 14
Opptak ved studiestart
10 dager etter studiestart kan den enkelte høgskole, dersom det har vist seg praktisk
umulig å innkalle søkere i samsvar med ventelister, tilby ledige studieplasser til
kvalifiserte søkere uten hensyn til rangeringsreglene foran.
§ 15
Bytte av studieplass ved fellesopptak eller
samordet opptak
Ved fellesopptak eller samordet opptak kan opptaksorganet etter skriftlig søknad gi
adgang til bytte av studieplass, dersom det er kommet til sterke grunner etter at
søkeren foretok sin prioritering, ,2g søkeren har en poengsum som kunne gitt opptak
ved den høgskolen det søkes byttet mot.

§ 16
Utfyllende bestemmelser
Departementet kan fastsette utfyllende bestemmelser og regler om praktisering av
forskriftene.
§ 17

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Denne forskrift trer i kraft fra og med opptaket til studieåret 1992/93.
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Internt opptaksreglement for db Molde
§1
Tallet på nye heltidsstudenter.
Høgskolens styre fastsetter hvert år tallet på nye heltidsstudenter til de enkelte
studier ved høgskolen, innenfor de rammer overordnet myndighet setter.
§2
Opptakskomite
Kollegiet oppnevner en opptakskomite med representanter for ulike fagmiljø,
studentene og administrasjonen.
Opptakskomiteen avgjør søknader om forhåndsløfte, søknader som ikke kan
poengberegnes, det totale opptaket i samråd med de enkelte 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 ved grunnstudiene må søkerne dokumentere at
de har de nødvendige forkunnskaper som er fastsatt gjennom forskrifter gitt av
departementet.
For å bli tatt opp som student ved påbyggingsstudiene, må søkerne dokumentere at
de har de teoretiske forkunnskaper som det enkelte studiums fagplaner forutsetter.
Etter skjønn kan opptakskomiteen ta opp søkere med kortere teoretisk utdanning i
de tilfeller søkerens teoretisk/praktiske bakgrunn blir funnet tilstrekkelig for
vedkommende studieretning.
§4
Utvelging av søkere
Søkere til grunnstudiene konkurrerer om plass etter de retningslinjer som er fastsatt
i gjeldende forskrifter fra Departementet.
Søkere til påbyggingsstudiene konkurrerer om plass på grunnlag av karaktersnitt fra
det grunnstudiet som er opptaksgrunnlaget. For søkere som avslutter grunnstudiet
i opptaksåret, beregnes poengsum som snitt av karakterene som er oppnådd ved
søknads-fristens utløp.
Søkere som ikke kan poengberegnes behandles individuelt av opptakskomiteen.
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§s
Søknadsfrister
Søknadsfristen for opptak er 15. april.
§6
Forhåndsløfte om opptak
Dersom søkeren kan dokumentere at det medfører store praktiske vanskeligheter å
vente til ordinær søknadsfrist, kan søknad om forhåndsløfte behandles. Søknadsfris
ten er 1. april. Søknad om forhåndsløfte behandles av opptakskomiteen etter
følgende retningslinjer:
a) Søkeren må ha en konkurransepoengsum som er høgere enn gjennomsnittet for
de som ble tatt opp ved studiet ved forrige ordinære opptak.
b) Opptakskomiteen avgjør hvor stor andel (maks 30 %) av studieplassene som skal
tildeles søkere som ber om forhåndsløfte.
§7
Søknad om overføring av studieplass til neste studieår
Søknad om overføring av tildelt studieplass fra et studieår til et annet avgjøres av
administrasjonen etter retningslinjer gitt av opptakskomiteen.
§8
Kjønnskvotering
Ved studier der kvinneandelen er mindre enn 40%, skal det praktiseres kjønnskvote
ring til fordel for kvinner. Dersom det ikke er mulig å ta opp alle søkere med
samme poengsum, skal kvinnelige søkere tas opp først.
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Grader og eksamener ved universitet _og
høgskoler (Universitetslovens kapittel 11)
Universitetslovens kapittel 11 (§ 49-56) erstatter bestemmelser i eksamensloven som
ble opphevet 1. januar 1990.
§ 49
Grader institusjonene kan tildele
Kongen bestemmer hvilke grader institusjonen kan tildele, den tid studiet normalt
skal kunne gjennomføres på, og hvilken tittel den enkelte grad gir enerett til.
En institusjon som har rett til å gi doktorgrad, kan på de samme fagområder
tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig
innsats eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen.
Den som i strid med bestemmelsen i første eller annet ledd forsettelig eller
uaktsomt bruker en slik tittel, alene eller som del av en tittel, straffes med bøter.
§ 50
Forskrifter m.m. om eksamener
Departementet bestemmer hvilke fag eller emner e.l. som skal inngå i de eksamener
m.m. som er grunnlaget for en grad fastsatt med hjemmel i § 49.
Departementet gir regler om eksamensordningen, og kan gi rettningslinjer om
innholdet i regler etter fjerde ledd.
Departementet gir forskrifter om prøvene for doktorgrader og andre grader over
kandidatgrader.
Høgskolen gir regler om fagenes inndeling m.m., om obligatoriske kurser og
praksis, forberedende prøver som skal kreves og når de må være avlagt, vilkår for
å gå opp til eksamen og prøve, til å gå opp på nytt, og om andre forhold av
betydning.
Institusjonene sørger for at det som fastsettes etter denne paragraf, blir kunngjort
på passende måte og er allment tilgjengelig på institusjonen.
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§ 51
Sensur m.m.
Sensorene oppnevnes av høgskolen.
Sensorordningen skal sikre en upartisk vurdering av prestasjonene og institu
sjonens faglige nivå. Så vidt mulig skal det oppnevnes en sensor som ikke hører til
ved institusjonen.
Den muntlige delen av eksamener og prøver skal være offentlig. Det kan i
eksamensregler etter § 50 fastsettes unntak for visse deler av en eksamen eller
prøve når særlige grunner foreligger. Høgskolen kan gjøre unntak i det enkelte
tilfelle når tungtveiende grunner taler for det.
Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det
nødvendig å bruke mer tid.
§ 52
Vitnemål
Hvis ikke departementet bestemmer noe annet, utferdiger høgskolen vitnemål om
bestått grad.
For den som avlegger prøve i et enkelt fag eller tar en høgskoleeksamen uten å
gå opp til alle eksamener m.m. under vedkommende grad, kan det på anmodning
utferdiges eget vitnemål.
Vitnemål om grad, eksamen eller prøve ved en av institusjonene i § 1 eller § 2
gjelder tilsvarende ved de andre.
§ 53
Fritak for eksamen eller prøve
Hvis ikke departementet bestemmer noe annet, skal høgskolen frita for eksamen
eller prøve når det godtgjøres at tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen
institusjon. Det kan i en viss utstrekning godtas at kunnskaper er dokumentert på
annen måte enn ved eksamen.
Eksamen eller prøve som ikke har den tilsvarighet første ledd krever, kan
begrunne fritak når den anses velegnet.
Departementet kan bestemme at saker om fritak skal avgjøres av et særskilt
organ på høgskolenivå.
§ 54
Godkjenning av utenlandsk grad
Utenlandsk grad eller tilsvarende kan godkjennes av høgskolen som faglig jevngod
med grad fastsatt med hjemmel i § 49. Det kan i en viss utstrekning godtas at
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kunnskaper er dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Tilleggsprøve kan
kreves avlagt.
Godkjenning gir rett til å bruke tittel som er fatsatt for den grad eller tilsvarende
som det er jevnført med.
Søknad om godkjenning avgjøres av institusjon som gir utdanning det søkes
jevnført med.
Departementet kan gi forskrift om godkjenning, og kan for visse typer utdanning
opprette nemnder som skal avgjøre hvilke utenlandske læresteders grader m.m. som
skal få generell godkjenning. Er nemnd opprettet, er den klageorgan for institusjo
nens avgjørelser av søknader.

§ 55
Godkjenning på grunnlag av enkelteksamener
Godkjenning som faglig jevngod med grad fastsatt med hjemmel i§ 49, kan gis på
grunnlag av enkelteksamener. Ingen av dem behøver å være avlagt ved norske
institusjoner.
Institusjonen kan i en viss utstrekning godta kunnskaper som er dokumentert på
annen måte enn ved eksamen. Etter behov kan det holdes prøve til kontroll av de
dokumenterte kunnskaper og tilleggsprøve til utfylling av dem.
Ved behandling etter denne paragraf gjelder § 54 andre, tredje og fjerde ledd
tilsvarende.
§ 56
Annullering av eksamen m.m.
Grad, eksamen og kurs eller prøve som svarer til eksamen, kan annulleres av
departementet hvis studenten
1. ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelighet har skaffet seg
adgang til å gå opp til vedkommende eksamen m.m., eller
2. har fusket eller forsøkt å fuske til eksamen m.m.
Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved fritak for eksamen, kurs eller
prøve og ved godkjenning av eksamen eller grad etter bestemmelser i dette kapitlet.
Adgangen til annullering foreldes ikke.
Etter avgjørelse om annullering pliktes eventuelt utlevert vitnemål tilbakelevert
institusjonen. Hvis ikke vitnemålet blir tilbakelevert institusjonen i rett tid, kan den
kreve namsmannens hjelp til tilbakelevering i samsvar med reglene i tvangsfull
byrdelseslovens §§ 235 og 236.
Kan et vitnemål gi grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen
orientere vedkommende myndighet om annulleringen hvis det anses å ha praktisk
betydning.
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Reglement for eksamen og karaktersystem
(Vedtatt av høgskolerådet 29. februar 1984, med endringer 3.12.1986 og 6.3.1991)
§1
Eksamen
Med eksamen menes i dette reglementet endelige prøver i fag/emner. Ordensregler
for avvikling av eksamen fastsettes av administrasjonen.
§2
Adgang til eksamen
Høgskolens heltids- og deltidsstudenter har adgang til eksamen dersom de har
overholdt 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.
Kollegiet kan etter søknad gi dispensasjon fra bestemmelser i reglementet.
§3
Eksamensformer
Fagseksjonene fastlegger eksamensform, varighet, innleveringsfrister, adgang til
hjelpemidler m.v.
Det kan holdes individuell eksamen eller gruppeeksamen.
Følgende eksamensformer kan benyttes:
- skriftlig eksamen
- muntlig eksamen
- ekskursjons-/praksisrapport
- kontinuerlig evaluering
- semesteroppgave/kandidatoppgave/prosjektoppgave/hovedoppgave
En eksamen kan bestå av flere komponenter (kombinasjon av ulike eksamensform
er). Nedenfor er gitt en orientering om de enkelte eksamenformer.
Semesteroppgave/kandidatoppgave/prosjektoppgave/hovedoppgave:
Oppgavene er knyttet til siste del av studiet. Det kan være en individuell oppgave
eller en felles oppgave for flere studenter. Emnet for oppgaven skal så tidlig som
mulig godkjennes av faglærer.
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En av lærerne står ansvarlig som hovedrettleder for arbeidet og deltar i
evalueringen av oppgaven. Kandidater har ikke krav på å få bedømt oppgaven
utenom de ordinære eksamenperiodene.
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 eksamensformer.
Muntlig eksamen vil kunne arrangeres i gruppe.
Ekskursjon/praksisrapport:
Rapporten kan benyttes som eksamensform for en del av et studium eller fag.
Kontinuerlig evaluering:
Kontinuerlig 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, praksis, produksjoner m.v.
Spesielle eksamensarrangement:
Det kan i særlige tilfeller gis adgang til utvidet eksamenstid, annen eksamensform
og/eller 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
Fagseksjonen fastsetter karaktersystemet for de enkelte fag og velger mellom:
1) Graderte tallkarakterer fra 1.0 til 6.0 i trinn på 1/10 eller 5/10. 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".
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§5
Valg av eksamensform og karaktersystem
A. Obligatoriske kurs.
Eksamensform og karaktersystem avgjøres av den fagseksjon kurset hører inn
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
studenter. 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 evalueringen på samme måte som ved forrige ordinære eksamen i
kurset. Ved dissens ligger avgjørelsen hos den fagseksjon som kurset hører under.
§6
Eksamenavvikling
Ordinær eksamen holdes ved utgangen av det semester undervisningen i emnet/faget
avsluttes. Kollegiet fastsetter tidsrammen for eksamensperiodene. Det kan holdes
ekstraordinær eksamen. Det skjer i så fall etter ordinær eksamen i juni og desem
ber/januar før undervisningen begynner. Slik eksamen arrangeres normalt bare som
skriftlig, individuell prøve.
Kollegiet bestemmer i hvilken utstrekning det skal avvikles ekstraordinær
eksamen og 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. Kollegiet kan i særlige høve dispensere fra denne
bestemmelsen. Begrunnet søknad må i så fall leveres før 15.3. og 15.10.
§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.
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§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 dokumen
tere gyldig grunn for forfall regnes eksamen som ikke bestått.
I tvilstilfelle avgjør Kollegiet hva som kan regnes som gyldig grunn.
§ 11
Sensur
Sensur av eksamensbesvarelser bør være avsluttet innen 3 uker etter eksamensda
gen. Hvis dette ikke skulle være mulig, skal det gis en orientering om grunnen til
forsinkelsen med opplysning om når resultatet ventes å foreligge.
§ 12
Fusk ved eksamen
Studenter som blir grepet i fusk eller forsøk på fusk ved eksamen blir innrapportert
til Kollegiet v/rektor, som i hvert enkelt tilfelle tar stilling til reaksjon. Normalt vil
vedkommende student få annulert samtlige eksamener i vedkommende eksamens
periode. Dette avgjøres i så fall av høgskolestyret.
§ 13
Klage
For klage over sensurvedtak gjelder "Forskrift om begrunnelse og klage ved
universitets- og høgskoleeksamener", gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet
19. januar 1973.
Klage må framsettes skriftlig innen 7 uker etter siste dato i eksamensperioden
eller innen 4 uker etter at sensuren i faget er avsluttet.
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§ 14
Eksamen fra andre studieretninger ved høgskolen
Normalt skal bare emner som i følge studiehandboka er obligatoriske eller valgfrie
for studieretningen nyttes som en del av studiet. Det kan etter søknad gjøres unntak
for dette. Slik søknad avgjøres av Studieutvalget etter forslag fra studieleder.
§ 15
Godkjenning av ekstern eksamen
Studenter som har avlagt eksamener i emner/fag ved andre institusjoner for høgre
utdanning, kan søke om å få disse godkjent som en del av sitt studium ved
høgskolen. Fagene må tilsvare eller ha tilknytning til de som inngår i studieretning
ens fagkrets.
Søknad bør inneholde detaljert pensumliste bekreftet av faglærer/-institusjon,
antall undervisningstimer og fordeling mellom forelesning og øvinger, samt en plan
for gjennomføring av studiet der de emner det søkes godkjenning for skal inngå.
Søknader om godkjenning avgjøres av Studieutvalget. For obligatoriske fag
innhentes uttalelse fra vedkommende fagseksjon, for valgfag fra studielederen.
Svar på søknader om godkjenning skal normalt foreligge innen 1 måned etter at
søknaden er mottatt. For klage gjelder de vanlige regler i forvaltningsloven.
Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for søkeren.
Studenter som har fått godkjenning for slik eksamen vil få dette påført vitne
mål/karakterutskrift og med påskriften "godkjent".
§ 16
Karakterutskrift/vitnemål
Studenter kan på anmodning få utskrift av eksamensprotokollen. Det er ikke adgang
til å sløyfe karakterer i en slik utskrift. Vitnemål kan bare skrives ut fra den
studieretning studenten er tatt opp ved. Vitnemål skrives ut så snart studenten fyller
kravene til dette slik det er spesifisert i studieplanen. Vitnemål og karakterutskrift
inneholder beste karakter. Det blir oppgitt i hvilket semester de enkelte eksamener
er avlagt.
For å få vitnemål skal eksamener tilsvarende minst halvparten av vekttallene
være avlagt ved vedkommende studieretning blant de emner som er satt opp som
obligatoriske eller valgfrie for studiet. Dersom en kandidat senere tar flere
eksamener eller forbedrer enkelte karakterer, kan det på anmodning skrives ut nytt
vitnemål.
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§ 17
Utfyllende retningslinjer
Kollegiet kan vedta utfyllende retningslinjer til dette reglement. Før slikt vedtak
skjer skal Studieutvalget uttale seg.
§ 18
Endringer
Eksamensreglementet kan endres av Kollegiet.

Retningslinjer for ekstraordinær eksamen
(Vedtatt av Kollegiet 6.3.91 i h.h.t. eksamensreglementets § 6).
§1
Formål
Formålet med disse retningslinjene er å begrense antallet ekstraordinære eksamener.
§2
Tid for eksamen
Ekstraordinær eksamen kan arrangeres ca. 1/2 år etter at det har vært holdt ordinær
eksamen i faget, forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter med adgang har meldt
seg opp.
Til vanlig vil ekstraordinære eksamener bli lagt til månedene juni og januar, etter
at de ordinære eksamener er avviklet.
§3
Adgang
Adgang til ekstraordinær eksamen har studenter som hadde gyldig forfall ved siste
ordinære eksamen, og studenter som har møtt til siste ordinære eksamen uten at
denne ble bestått.
§4
Eksamensgrunnlag
Ekstraordinær eksamen arrangeres hvis minst 5 heltidsstudenter med adgang til slik
eksamen er oppmeldt.
Det blir likevel arrangert eksamen hvis siste semesters studenter med adgang
etter § 3 har meldt seg opp.
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Med siste semesters studenter menes studenter som avslutter studiet etter normal
studieprogresjon, eller som må ha bestått faget for å fortsette normal studieprogre
sjon.
§ 5
Omfang
Blir det arrangert ekstraordinær eksamen i henhold til § 4, kan andre studenter delta
på eksamen.
§ 6
Eksamensavgift
Studenter som melder seg opp til ekstraordinær eksamen etter disse retningslinjer,
får ikke refundert eksamensavgiften dersom ekstraordinær eksamen ikke blir
arrangert.

Forskrift om begrunnelse og klage ved
universitet- og høgskoleeksamener
Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 19. januar 1973 med hjemmel i
kongelig resolusjon av 5. desember 1969 om delegasjon m.v. i forbindelse med
Forvaltningslovens ikraftsettelse.

§ 1

Begrunnelse
Eksamenskandidat ved universitet eller høgskole har etter at sensur er 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
berettiget, endres vedtaket. I motsatt fall gis klageren en skriftlig begrunnelse for
sensuren, og en frist på tre uker til å meddele om klagen opprettholdes. Oppretthol-
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des klagen, skal den behandles av en særskilt klagenemnd, som oppnevnes av styret,
det høyeste organ, ved institusjonen.
Examen philosophicum kan bare påklages når eksamen ikke er bestått. Muntlig
eksamen, propedeutiske prøver og praktiske prøver kan ikke påklages. Er kretsen
av sakkyndige i et fag så liten at styret ved institusjonen ikke anser det mulig å
sammensette en klagenemnd med tilstrekkelig kyndighet, kan sensurvedtaket ikke
påklages.

§3
Behandlingen i klagenemnda
Klagenemnda vurderer sensurvedtak og begrunnelse for det. Finner nemnda et
påtagelig misforhold mellom eksamensprestasjonen og eksamensresultatet, fastsetter
den ny karakter. Endring kan skje til gunst eller til ugunst for klageren. Nemndas
avgjørelse er endelig. I fag der den endelige karakteren fastsettes etter at muntlig
eksamen 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 klageorganet feil som kan ha hatt betydning for utfallet, opphever det
sensurvedtaket og bestemmer 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 IJ.ærmere regler om begrunnelse, om klagens form
og innhold, om frist for klagen, om klagenemndas sammensetning, hvilke organ ved
institusjonen klagen skal fremsettes for og hva som skal regnes som påtakelig
misforhold etter § 3.
Forøvrig gjelder reglene i Forvaltningslovens kap. VI.
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Reglement om tildeling av graden Candidata/
Candidatus Magisterii ved regionale høgskoler
Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20. juni 1991 med
hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 77 om universiteter og vitenskapelige høgskoler
(universitetsloven), §§49 og 50 og kongelige resolusjoner av 19. januar 1990 og 22.
mars 1991.
§ 1

Graden candidata/candidatus magisterii (cand.mag.) kan etter dette reglementet
tildeles av statlige regionale høgskoler.
§ 2

Vitnemål om cand.mag.-graden utstedes av høgskole der det er avlagt eksamen i
fag/studium av minst ett års varighet. Vitnemålet skal gi opplysninger om hvilke
eksamener og prøver som gir grunnlag for å tildele graden, og det skal angis når
og hvor de er tatt, og med hvilket resultat.
§ 3

Cand.mag.-graden tildeles på grunnlag av eksamener og prøver fra universiteter og
høgskoler som omfattes av universitetslovens kap. 11, eller eksamener som er
godkjent som likeverdige med slike eksamener.
Cand.mag.-graden krever minst fire års normert studietid.
Departementet kan fastsette at enkelte studier ikke skal gi full uttelling og
fastsetter da fritaksomfang i forhold til cand.mag.-grad.
§ 4
Om sammensetningen gjelder følgende regler:
a Cand.mag.-studiet skal omfatte ett studium/fag av minst ett års varighet og ett
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 en enhet når de er tatt innen samme fag/fagområde.
c Examen philosophicum kan erstatte et halvt års fagstudium.
d Praktisk-pedagogisk utdanning som egen halvårig studieenhet teller ikke som del
av cand.mag.-graden.
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Studier med delvis samme innhold kan ikke gi full uttelling i cand.mag.-graden.
Høgskolen skal gi en forholdsmessig reduksjon i slike tilfeller. I saker som gjelder
faglig overlapping mellom studier fra andre høgskoler, skal uttalelse innhentes.
§ 5

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet avgjør generelle fritak på grunnlag
av utenlandsk utdanning eller eksamen tatt ved institusjon som ikke omfattes av
universitetslovens kap. 11.
§ 6

Dette reglement trer i kraft med virkning fra 20. juni 1991.

Reglement for tildeling av graden høgskole
kandidat ved de regionale høgskolene
(Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 8. juni 1989).
§ 1

Graden høgskolekandidat tildeles av regionale høgskoler.
§ 2

Graden tildeles på grunnlag av eksamen/prøve i studieopplegg av minst 2 års
varighet. 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
normalt være avlagt ved vedkommende høgskole. Høgskolen avgjør slike saker.
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§5
Vitnemålet skal påføres de eksamener og prøver som danner grunnlaget for tildeling
av graden, med opplysning om tidspunkt og resultat.
§6
Samtidig oppheves forskrift av 8. november 1982 om tildeling av graden
høgskolekandidat ved distriktshøgskoler. Godkjenninger som er gitt med hjemmel
i denne forskriften blir automatisk hjemlet i den nye forskriften.

Styringsreglement for db Molde
Vedtatt i HR 15 .11.89. Godkjent med endringer av det regionale høgskolestyret
18.12.89 og av kollegiet 19.2.90.
Høgskolens faste styringsorganer er kollegiet, høgskolerådet, studieutvalg, fagsek
sjoner, tilsettingsråd, rektor, direktør.
I tillegg kan oppnevnes egne utvalg og ombud for spesielle formål.
§ 1
Formål
Høgskolen skal gi høgre utdanning, drive forskning og utviklingsarbeid og utbre
kunnskap i samfunnet om vitenskapens metoder og resultater.
§2
Kollegiet
Kollegiet er det øverste interne styringsorgan ved høgskolen. Rektor og prorektor
er medlemmer av kollegiet, rektor er leder. Medlemmer forøvrig er 2 fra gruppen
vitenskapelig tilsatte, 1 fra gruppen teknisk og administrativt tilsatte og 4 studenter.
Direktøren ved sekretariatet for Møre og Romsdal høgskolestyre har møterett.
§3
Kollegiets oppgaver
Kollegiet har ansvaret for virksomheten og for at institusjonen drives effektivt
innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder. Kollegiet skal avgjøre alle saker
av vesentlig eller prinsippiell betydning.
Følgende saker skal behandles av kollegiet:
a Vedta langtidsplan, årsplan og budsjettforslag.
b Fordeling av tildelte midler.
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c Hovedtrekk i disponeringsplaner for bygg og framlegg om videre utbygging.
d Retningslinjer for opptak og størrelsen av studentopptak.
e Forslag om nye eller vesentlig endrede studieplaner og samordning av høgskolens studier.
f Oppnevning av sensorer.
g Uttalelser i viktige utdannings- og forskningspolitiske spørsmål.
h Høgskolens administrasjonsordning og endinger i denne.
Forslag om endringer i høgskolens styringsordning.
Kollegiet kan delegere beslutningsmyndighet til fagseksjon, studieutvalg og andre
utvalg ved høgskolen.
§4
Rektor og prorektor
Rektor fører tilsyn med høgskolens virksomhet og representerer høgskolen.
Rektor avgjør løpende saker i den utstrekning kollegiet bestemmer. Rektor avgjør
dessuten saker som ikke kan utsettes til kollegiet kan komme sammen til møte.
Rektor eller prorektor har møterett i alle organer ved høgskolen.
Har rektor forfall eller fratrer før funksjonstiden er ute, fungerer prorektor som
rektor.
§5
Valg av rektor, prorektor og andre medlemmer av kollegiet
Rektor og prorektor velges hvert tredje år. Kollegiemedlemmene fra tilsattegruppene
velges hvert andre år og fra studentgruppen hvert år. Rektor og prorektor kan
gjenvelges en gang.
Valgbare til vervet som rektor og prorektor er høgskolens vitenskapelig tilsatte
i fast stilling. Fratrer rektor eller prorektor mer enn seks månender før funksjons
tiden er ute, skal det velges ny for den tiden som er igjen.
§6
Direktør
Direktøren har det daglige ansvar for høgskolens administrasjon, er sekretær for
kollegiet og skal etter samråd med rektor forberede og gi tilråding i sakene som
skal behandles i kollegiet. Direktøren iverksetter kollegiets vedtak.
Direktøren har generell anvisningsmyndighet, er ansvarlig for regnskapet og
sørger for at økonomi- og formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.
Direktøren holder rektor og kollegiet orientert om regnskapets stilling i forhold til
budsjettet og om andre forhold av betydning for høgskolens virksomhet.

50

Direktørens arbeids- og ansvarsområde er nedfelt i egen instruks fastsatt av
Kultur- og vitenskapsdepartementet. Direktøren har møterett i alle styrer og råd.
§7
Høgskoleråd
Høgskolen har et råd på 21 medlemmer som er satt sammen slik:
8 fra vitenskapelig tilsatte
3 fra teknisk/administrativt tilsatte
10 fra studentene.
Medlemmene fra tilsatte velges for to år og fra studentene for ett år. Rådet velger
hvert år selv leder og nestleder.
§8
Høgskolerådets oppgaver
Høgskolerådet er rådgivende organ for kollegiet i saker som vedrører hovedlinjene
for høgskolens virksomhet. Dette vil særlig gjelde:
- langsiktig planlegging
- retningslinjer og prinsipper for ressursbruken
- budsjetter
- retningslinjer og prinsipper for samordning av studietilbudene
- større organisasjonsendringer
- retningslinjer for forskningsaktiviteten
- spesielle tiltak som høgskolen kan delta i.
Høgskolerådet velger rektor, prorektor, kollegium og studieutvalg.
§ 9
Fagseksjoner
Kollegiet fastsetter hvilke fagseksjoner høgskolen skal ha.
Det vitenskapelige personalet fordeles i fagseksjoner etter fagområder.
Fagseksjonene er rådgivende organ som drøfter alle faglige spørsmål av interesse.
Fagseksjonene har et særskilt ansvar for faglig utvikling, utredningsarbeid og
forskning.
Fagseksjonene fremmer forslag om:
- utlysingstekst for vitenskapelige stillinger
- bedømmelseskommiteer for vitenskapelige stillinger
- studiepermisjoner og engasjement av vikarer
- eksterne sensorer
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sakkyndige ved klager over eksamenskarakter
- godkjenning av eksterne eksamener
- faginnhold og pensum i kursene
- nye studier og studieplaner.
Fagseksjonen tar avgjørelse i de saker som er delegert fra kollegiet, herunder:
- engasjere timelærere, hjelpelærere m.v.
- fordeler arbeidsoppgaver på grunnlag av de samlede undervisningsbehov
- forvalte tildelte midler til faglig virksomhet.
Fagseksjonen velger selv sin leder og nestleder.
§ 10
Studieutvalg
Studieutvalget er satt sammen av prorektor, 5 vitenskapelig tilsatte og 5 studenter.
Studieutvalget velges for et år.
Prorektor er leder av utvalget.
§ 11
Studieutvalgets oppgaver
Studieutvalget har et særlig ansvar for å se høgskolens studietilbud i sammenheng.
Studieutvalget har følgende oppgaver:
- fremme forslag overfor kollegiet i saker som gjelder undervisning
samordne studietilbud og undervisningsopplegg ut fra en faglig og ressursmessig
helhetsvurdering
utvikle og planlegge nye studietilbud
sørge for framdrift av studietilbudene
evaluere studier og undervisning
godkjenne kurs, emner og fageksamen fra andre institusjoner (innpassing)
treffe avgjørelser i saker delegert fra kollegiet.
Ved vesentlige endringer i studieplan og kurstilbud, skal det foreligge innstilling fra
vedkommende fagseksjon og studieleder. Studieleder og studenttillitsvalgt kan tiltre
utvalget ved behandling av saker som angår studieretningen.
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§ 12
Studieleder
Studiene ved høgskolen organiseres i studieretninger. Heltidsstudentene blir opptatt
ved en bestemt studieretning. Ved hver studieretning velges det en studieleder blant
det undervisningspersonalet som gir undervisning på studieretningen. Det velges
også en studenttillitsvalgt blant studieretningens studenter.
Studieleder har den daglige ledelsen av studieretningen. Studieleder og studenttil
litsvalgt holder jevnlig informasjons- og debattmøter med studentene for å drøfte
saker som angår studieretningen.
Studenttillitsvalgt er leder av studentutvalget ved studieretningen.
§ 13
Valgnemnd og valg
Høgskolen skal ha en valgnemnd på 5 medlemmer. Valgnemnda skal fremme
forslag og ta i mot og formidle forslag til kandidater for valg av rektor, prorektor,
kollegiet og studieutvalg.
Valgnemnda velges av og blant høgskolerådets medlemmer og består av 2
vitenskapelig tilsatte, 1 fra teknisk/administrativt tilsatte og 2 studenter.
§ 14
Valg
Valg av rektor og prorektor skal finne sted innen 1. oktober i det år funksjonstiden
utløper. Øvrige valg skal finne sted innen 1. november.
Lærerråd, administrasjonsråd og studentråd er valgforsamling ved valg av
medlemmene til høgskoleråd. Det velges gruppevis nummererte vararepresentanter.
Dersom en representant slutter eller av andre grunner ikke kan skjøtte sitt verv, trer
vararepresentanten i dennes sted og det velges ny vararepresentant dersom dette
anses nødvendig.
§ 15
Rådsorganer
Lærerråd, administrasjonsråd og studentråd er plenumsorgan for å ivareta og
fremme de interesser gruppene vitenskapelig tilsatte, teknisk/administrativt tilsatte
og studentene har i forhold til høgskolen.
§ 16
Studentorganer
Det skal opprettes et studentutvalg på 3 studenter for hver studieretning eller for en
samling av studieretninger.
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Studentutvalget skal ha anledning til å uttale seg om forslag til budsjett og
forslag til disponering av tildelte midler.
§ 17
Tilsetting
Tilsetting m.m. foretas etter regler fastsatt av personalreglement gitt av departemen
tet.
Personalreglementet gir bestemmelser om tilsettingsråd for ulike tjenestegrupper.
Tilsettingsrådet foretar tilsetting i saker der tilsettingsmyndigheten er gitt til
høgskolen, og foretar innstilling i saker der tilsetting skjer i det regionale høgskole
styret.
§ 18
Opptak
Opptak av studenter foretas av en eller flere opptakskomiteer. Opptakskomiteer
oppnevnes av kollegiet og bør ha minst en representant fra studentene. Kollegiet
kan gi regler for opptakskrav og rangering av søkerne innenfor gjeldende
retningslinjer.
§ 19
Møter
Lederen av det enkelte organ og utvalg sørger for at det holdes møte så ofte som
det trengs.
Medlemmer av kollegiet og direktør kan kreve at kollegiet sammenkalles. De
øvrige organer og utvalg kan kreves sammenkalt av rektor eller minst 1/5 av
medlemmene, etter begrunnet framstilling av den sak som kreves behandlet.
Organene og utvalgene er vedtaksføre når minst 2/3 av medlemmene er til stede.
Det enkelte organ og utvalg fastsetter for øvrig selv sin møteordning.
§ 20
Vedtaksprotokoll
For styreorganer og utvalg skal det føres vedtaksprotokoll.
§ 21
Stemmeregler
Hvis ikke annet er bestemt, gjelder følgende regler:
1 Som vedtak gjelder det som flertallet av stemmene er avgitt for, det vil si over
halvparten av de avgitte stemmer, eller ved stemmelikhet, det som møtelederen
har stemt for.
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2 Alle valg av personer skal være skriftlige hvis noen krever det. Stemmelikhet ved
personvalg avgjøres ved loddtrekning.
§ 22
Utvalg
Et styringsorgan kan innenfor sitt kompetanseområde opprette særskilte utvalg og
kan gi et slikt utvalg myndighet til å avgjøre nærmere angitte saker.
§ 23
Plikter
De tilsatte som blir foreslått til tillitsverv, har plikt til å motta vervet.
Den som har gjort tjeneste i tillitsverv, har rett til fritak i like lang tid.
Innehaver av tillitsverv skal fratre når valgbarheten opphører.
Medlemmer av styringsorgan og utvalg har plikt til å møte hvis de ikke har
gyldig forfall, og til å delta i avstemminger.
§ 24
Endring av reglement
Dette reglement kan bare endres etter vedtak i kollegiet. Endringsforslag må være
gjort kjent minst 1 måned før behandling i kollegiet. Endring av innkomne forslag
eller alternative forslag kan framlegges under behandlingen i kollegiet. Endringer
krever 2/3 flertall. Endringer må være godkjent av høgskolestyret før det blir gjort
gjeldende.
§ 25
Iverksetting
Dette reglement trer i kraft umiddelbart.

Reglement for regionale høgskolestyrer
(Gyldig fra 1.3.1976).

§ 1
Det skal i hver region Ufr. Innst. S. nr. 272. 1974 - 75) være ett felles styre for de
høgskoler som Stortinget har bestemt eller bestemmer skal høre inn under dette styrets
ansvarsområde. Styret er ansvarlig overfor Kirke- og undervisningsdepartementet.
Siden 1.1.82: Kultur- og vitenskapsdepartementet.
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§ 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 fylkesutvalg/fylkestinget i regionen.
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
Sekretariatordningen 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 institusjoner. Represen
tant(er) for den enkelte institusjon, utpekt i samsvar med institusjonens interne
styringsordning (jfr. § 8, pkt. i) har møte og talerett i styret.
§7
Styrets møter ledes av formannen, eller om denne har forfall av nestformannen, eller
om begge disse har forfall, av en møteleder som velges i styremøtet. Styret er
vedtaksført når flere enn halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtaket treffes ved
vanlig flertall. Står stemmene likt, er møtelederens 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
vedkommende sak i styremøte.
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.
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§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
vedtak. Den enkelte institusjon skal ha hovedansvaret for den faglige virksomhet, etter
regler gitt av Kirke- og undervisningsdepartementet. Styret har ansvar for:
a Å fremme kontakt og samarbeid med de utdanningssøkende, det øvrige skoleverk
myndigheter, arbeidsliv, organisasjoner og institusjoner, i regionen og for øvrig.
b Å utrede behovet for høgre utdanning i regionen og prioritere mellom ulike studier.
Styret skal gi tilråding overfor de kompetente beslutningsmyndigheter i spørsmål
som vedrører lokalisering, målsetting, prinsipp, rammer og struktur for regionens
studietilbud.
c Å utarbeide budsjettforslag og forslag til langtidsbudsjetter for alle virksomheter
innen styrets ansvarsområde, på grunnlag av forslag fra de enkelte institusjoner.
d Å disponere og fordele de ressurser som i samsvar med Stortingets forutsetninger
stilles til styrets rådighet.
e Å 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 Å sørge for nødvendige lokaliteter.
h Å koordinere studietilbud, forskning, bruk av lokaler og andre ressurser innen
styrets ansvarsområde, videre å skaffe seg oversikt over og ta initiativ når det
gjelder planarbeid på disse og andre relevante områder.
i Å godkjenne intern styringsordning for den enkelte institusjon.
j Å medvirke til å løse velferdsoppgaver for studentene og de ansatte.
k Å tilsette personale med unntak av det personale som skal tilsettes av departe
mentet 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 distriktshøg
skolestyret for regionen blir oppnevnt. Styret skal, i samarbeid med andre relevante
organ, fra samme tidspunkt ha avar for utredninger vedrørende all høgre utdanning
i regionen.
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3. STUDIENE VED DH MOLDE
'

Generelt
Nedenfor følger en oversikt over de studier som blir tilbudt ved dh Molde. På de
følgende sidene finner vi en nærmere beskrivelse av studiene. Oppbyggingen av
studiene vises i tabellform med en boks for hvert kurs. For hvert kurs er det angitt
kursnavn, kurskode og vekttall. De obligatoriske kursene er markert som grå bokser
mens de valgfrie kursene er markert som hvite bokser.

Grunnstudier:

Informatikk (3-årig)
Økonomi og administrasjon (2-årig)
Transportøkonomi (2-årig)
Akvakultur og økonomi (2-årig)
Statsvitenskap/offentlig administrasjon (I-årig)
Mellomfagstillegg i Statsvitenskap (1/2 år)
Bedriftsøkonomi (I-årig)
Samfunnsøkonomi (I-årig)
Matematikk (I-årig)

I-årige påbyggingsstudier:

Bedriftsøkonomisk analyse
Markedsføring og internasjonalisering
Materialadministrasjon
Organisasjon og ledelse
Revisjon
Transportøkonomi
Examen philosophicum

Forbehold om endring i studieplanene

Dh Molde ønsker til enhver tid å kunne tilby målrettede studier på høgt faglig nivå
innen områdene data, økonomi og administrasjon. Fagplanene for de eksisterende
studietilbud blir derfor med jevne mellomrom revidert. Vi må ta det forbehold i
omtalen av studiene at det kan komme endringer etter at denne studiehåndboka er
gått i trykken.
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3-årig studium i Informatikk
Informatikk (datafag)-studiet ved dh Molde er 3-årig. Studiet kan utvides til
cand.mag.grad (3.5-4 år), og videre til en Cand. Scient. eller Master of Science grad
(5-6 år).
I studiet presenteres metoder og teknikker for systemutvikling, og for program
mering av datamaskiner. Det legges stor vekt på at studentene skal få praktiske
erfaringer gjennom øvinger og prosjektarbeid knyttet til de enkelte kurs og gjennom
den avsluttende hovedoppgaven. I løpet av studiet vil studentene lære å bruke
forskjellige typer datamaskiner og programvare.
Formålet med studiet 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 programvare, slik at en fort kan gjøre en nyttig jobb i arbeidslivet.
Informatikk er ennå et nytt og spennende fag. God fantasi, kreativitet og evner
til problemløsning vil alltid være en fordel. I studiet vil en kunne dra nytte av de
fleste fag fra videregående skole som matematikk, EDB-fag, språk osv.
Yrket er preget av den raske utviklingen som datamaskinen og datafaget har
gjennomgått. Det er utradisjonelt og krever evne til omstilling, og arbeidet byr ofte
på nye og utfordrende problemstillinger. Studiet er arbeidskrevende.
Informatikk-studiet har alltid vært godt anerkjent i næringslivet. Studiet er i sin
helhet godkjent av norske og utenlandske universiteter.

Forkunnskaper, forkurs

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriteriene ved
høgskolen. Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med
matematikken i første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper
tilsvarende 3 MN fra allennfaglig studieretning, bør sette seg inn i den videregående
skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studentene
tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før ordinær
semesterstart. Se omtale av Mk00 1 Forkurs i matematikk.
Før en eventuelt kan gå opp til eksamen i valgfaget Bø200 Finansregnskap med
analyse, må alle uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i bokføring som
arrangeres i første semester. Denne prøven er avslutning på Bø00l Forkurs i
bokføring (se kursbeskrivelse og presentasjon av valgfagsvarianter).
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Oppbygging av studiet

I

Vår

Høst

August

In110 Innføring i programmering
Adl 10 Organisasjonsteori

Forlom;
l
I MkOO
i matematikk

In120 Programmering
-4--

2

3 In250 Systemering

f

2

Mkl 00 Diskret matematikk

. 3
4

I.

Valgfag

In201 Objektorientert programmering

Valgfag

,f

5

5

In300 Fil- og databasesystemer

Valgfag

In500/ln510 Hovedoppgave

5
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6

5
2. år
5

10

3. år

Valgfag

Valgfag

1. år

5

Som valgfag I.året anbefales
-

Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi (2 vekttall, høst)
Bø200 Finansregnskap med analyse (2 vekttall, vår)
Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi (2 vekttall, vår)
InlOl Innføring i databehandling (2 vekttall, høst)

- Mkl0l Innføring i matematikk (2 vekttall, høst) eller Mk120 Grunnkurs i analyse
(4 vekttall, høst)
- Mk200 Lineær algebra (4 vekttall, vår) eller Mk20 1 Lineær algebra (2 vekttall,
vår)
- Mk231 Statistikk I (2 vekttall, vår)

Studiet er bygget opp av tre typer fag - obligatoriske fag, valgfrie fag og
spesialemner. Gjennom de obligatoriske fagene gis det nødvendige datafaglige
fundament. Valgfagene gir muligheter for fordypning i emner en finner spesielt
interessante. Mer eksperimentelle kurs, kurs som gis for et fåtall studenter, og kurs
som ikke gis regelmessig, blir karakterisert som spesialemner. I studiets siste år skal
studentene gjennomføre en hovedoppgave. Denne går over ett år og vil være
selvstendig utviklingsarbeid. Både i denne oppgaven og i de enkelte prosjektarbeid
blir studentene oppfordret til å arbeide i grupper.
De fleste obligatoriske fag er rene informatikkfag, men studiet har også
metodefag som matematikk og mer anvendte fag som bedriftsøkonomi og regnskap.
Som valgfag kan en velge fag i informatikk eller fag fra de andre studieretningene
ved distriktshøgskolen. Studentene kan derfor til en viss grad forme sitt eget
studium gjennom valg av fag.
Studiet krever en stor grad av egeninnsats og selvstendig arbeid. Selve undervis
ningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvinger og prosjektarbeid. I dette
arbeidet vil en benytte høgskolens dataanlegg som består av et stort antall moderne
arbeidsstasjoner og filtjenere knyttet sammen i et nett.
Programmeringen vil hovedsakelig foregå i Ada. Andre programmeringsspråk
som benyttes i undervisningen er C, C++, ML og Lisp. I flere av kursene vil en
benytte standard programvare som operativsystemer, databaseprogrammer,
grafikkpakker og applikasjonsgeneratorer.
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De enkelte fag

Informatikk 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 studieåret.
For hvert fag er det oppgitt aktuell litteratur. Dette er ikke alltid det samme
som pensumlitteratur. Pensumlitteratur vil bli oppgitt av den faglærer som skal gi
kurset. Men den oppgitte litteraturen vil stort sett dekke pensum i faget, og gi et
inntrykk av kursets innhold.

Valgfrie fag

Følgende informatikk valgfag tilbys:
- InlOl Innføring i EDB
- In600 Databasekonstruksjon
- In610 Datamaskinarkitektur
- In620 Mikroprosessorteknikk
- In630 Operativsystemer
- In640 Algoritmer og datastrukturer
- In650 Edb og samfunn
- In655 Prosjekt i EDB og samfunn
- In661 Grafisk databehandling
- In670 Simulering
- In690 Datakommunikasjon
- In700 Kunnskapsbaserte systemer
- In705 Prosjekt i kunnskapsbaserte systemer
- In721 Brukergrensesnitt og visualisering
- In750 Systemutviklingsmetoder
NB! Faget In102 Videregående databehandling kan ikke benyttes som vekttallsgiv
ende valgfag i Informatikkstudiet. Dette skyldes faglig overlapping med andre fag
i studiet.
I tillegg til fagene nevnt ovenfor vil det bli tilbudt undervisning i spesialemner.
Informatikkstudenter kan også ta valgfag fra de andre studieretningene ved
høgskolen i den grad disse fagene kan passes inn i informatikk-studiet. ·Normalt må
minst 10 av de 26 valgfagsvekttallene tas blant de fag som er nevnt ovenfor. I
spesielle tilfeller kan det etter søknad gis dispensasjon fra dette kravet.
Under er gitt en liste over noen valgfag fra andre studieretninger som vil være
nyttig for informatikkstudenter:
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Ad220
Bø100
Bø200
Bø330
Bø430
Ma510
Ma520
Ma600
Ma610
MklOl
Mk120
Mk200
Mk201
Mk220
Mk231
Mk331
Mk210
Sø2 I 0
Sø110

Arbeids- og organisasjonspsykologi
Innføring i bedriftsøkonomi
Finansregnskap med analyse
Innføring i markedsføring
Operasjonsanalyse
Datamaskinbasert MPS
Lagerstyring
Material- og produksjonsstyring
Distribusjonsplanlegging
Innføring i matematikk
Grunnkurs i analyse
Lineær algebra
Lineær algebra
Matematisk analyse
Statistikk I
Statistikk Il
Numeriske beregninger
Mikroøkonomi
Makroøkonomi

Cand.mag.grad

Informatikkstudiet kan enklest legges opp mot cand.mag.grad i informa
tikk/matematikk eller informatikk/materialadministrasjon, f.eks. slik som antydet
under (se cand.mag.reglement i del 4).

Informatikk/matematikk:
Dersom en allerede fra starten har bestemt seg for dette alternativet kan en i I .år
ta følgende valgfag:
- Mk200 Lineær algebra
- Mk231 Statistikk I
Sammen med MklO0 Diskret matematikk vil dette gi 10 vekttall. Senere i studiet
må en så velge Mk331 Statistikk Il (for å få godkjent tilsammen 4 vekttall
statistikk) og Mk120 Grunnkurs i analyse. Vi anbefaler at en i tillegg tar Mk210
Numeriske beregninger eller Mk220 Matematisk analyse. Totalt vil dette gi 20
vekttall matematikk.
Selv om en har valgt økonomifag første år kan en få cand. mag. graden. Dette
.,
gjøres ved å la In l l0 Innføring i programmering og In120 Programmering
inngå i
matematikkdelen. Med Mkl00 får en da i alt 9 vekttall matematikk. I tillegg må en
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ta Mk120 og Mk200. Tar en i tillegg Mk210 vil en tilsammen ha 21 vekttall
matematikk.

Informatikk/materialadministrasjon:
Studentene gjennomfører et normalt informatikk-studium med følgende fag som
valgfag:
- Bø430 Operasjonsanalyse
- Mk231 Statistikk I
- Mk331 Statistikk II
Fra MA-studiet må følgende fag inngå:
- Ma510 Datamaskinbasert MPS
- Ma520 Lagerstyring
- Ma600 Material- og produksjonsstyring
- Ma610 Distribusjonsplanlegging
For hovedoppgaven velges In510 som forutsetter fagene som nevnt ovenfor fra MA
studiet.

Utenlandsopphold

Seksjon for informatikk har hvert år sendt to studenter til CERN (den internasjonale
forskningsorganisasjonen i Geneve). Disse studentene tar hovedfagsoppgaven som
"Technical Students", betalt av CERN.
Dh Molde er også tilknyttet et nettverk innen EF' s studentutvekslingsprogram
"ERASMUS" innenfor fagområdet informatikk/matematikk (se omtale kap. 1)
Seksjonen har videre en forsknings- og utvekslingsavtale med University of
Pittsburgh.

Overgangsordninger, desentralisert hovedfagsundervisning

For de som er interessert i å studere videre mot et hovedfag (cand.scient.graden)
finnes det overgangsordninger. Med visse fagkombinasjoner og fullført cand. mag.
grad kan en søke om opptak på hovedfagstudiet ved Institutt for Informatikk,
Universitetet i Bergen. For de som er interessert er det muligheter for at det
praktiske arbeidet med cand.scient-studiet utføres ved distrikthøgskolen.
Dh Molde har en rammeavtale om forskning og undervisning med University of
Pittsburgh i USA. Under denne kan informatikkfagskandidater med fullført cand.
mag. grad søke om opptak direkte på Master of Science-studium ved Department
of Information Science. Studiet i Pittsburgh er 1.5 eller 2-årig og er godkjent av
Statens lånekasse for tilleggsstipend.
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2-årig studium i Økonomi og administrasjon
Det økonomisk/administrative studiet er et 2-årig studium med følgende siktemål:
1. Gi en yrkesutdanning som kvalifiserer for arbeidsoppgaver i første rekke i
industri-, handels- og servicebedrifter og i offentlig forvaltning.
2. Gi utdanning som kvalifiserer for videre studier ved universitet og høgskoler.

Forkunnskaper, forkurs

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikken i
første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper tilsvarende 2 MN
eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, bør sette seg inn i den videregående
skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studentene
tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før ordinær
semesterstart. Se omtale av Mk00 1 Forkurs i matematikk.
Før en kan gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap
med analyse, må alle uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i bokføring som
arrangeres i første semester. Denne prøven er avslutning på Bø00l Forkurs i
bokføring (se kursbeskrivelsene).

Kompetanse

Fullført og bestått studium gir tittelen høgskolekandidat i økonomisk/administrative
fag.
Fullført studium kvalifiserer for stillinger innen offentlig forvaltning og privat
næringsliv.
Etter fullført økonomisk/administrative studium, kan høgskolekandidater velge
mellom flere ulike studieveger for videre utdanning. Studiet kan inngå som en to
årig enhet i en cand.mag.grad ved høgskoler og universitet. Kandidater kan utdanne
seg til siviløkonom ved å søke seg inn på 2. avdeling (3. år) ved siviløkonomstudiet
i Bodø eller ved Agder distriktshøgskole, ved å få godkjent en god del av 1.
avdeling etter eventuelt opptak ved Norges Handelshøyskole, eller på annen
tilsvarende utdanningsinstitusjon. Det er også opprettet en avtale med Hogskolan i
Vaxjo i Sverige om overgang til 3. året i deres siviløkonomstudium.
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Oppbygging av studiet

80% av studiet er obligatoriske fag i bedrifts-, samfunnsøkonomiske-, og
administrative fag samt metodefagene matematikk, statistikk og databehandling. De
siste 20 % er valgfag.

August

Høst

BøOO 1 Forkurs
i bokføring

Bø100 Innføring i
bedriftsøkonomi
Sø110 Makroøkonomi

MkOOl Forkurs
i matematikk

Mk lOl Innføring i
matematikk

Vår
Bø200 Finansregnskap
2 med analyse
2
2
2

Sø210 Mikroøkonomi
Mk231 Statistikk I

2
2

In lOl Innføring i EDB

In102 Videregående data2 behandling
2

Ad l 10 Organisasjonsteori

Ad220 Arbeids- og
2 organisasjonspsykologi 2

Bø300 Investering/
finansiering

2

Bø400 Driftsregnskap

Bø330 Innføring i markeds- Bø430 Operasjonsføring
2 analyse
Sø300 Offentlig økonomi
Valgfag
Valgfag

1. år

2
2

Ad400 Strategisk ledelse 2. år
2
2
2
2

Valgfag
Kandidatoppgave

2
2

Oppbygging av 2-årig studium i økonomi og administrasjon
Alle obligatoriske fag utgjør en belastning på 2 vekttall. I den valgfrie delen av
studiet kan det skrives en 2-vekttalls kandidatoppgave. For å kunne fortsette på
påbyggingsstudiet i revisjon kreves det for tiden at studentene skriver en slik
kandidatoppgave.
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Valgfagsfagtilbudet gir studentene anledning til faglig fordypning og spesialise
ring med sikte på yrkeskompetanse. I tillegg kan et valgfritt fagopplegg kvalifisere
studentene for videre studier ved universitet og høgskoler i Norge eller utlandet.

Valgfag 3. semester:

-

Bø310
Bø340
In650
Ju300
Ma300
Mk331
Sp300
Sp310
SvlO0
Sv105
Svl11
Tr300

Regnskap
Offentlig regnskap og budsjettering
EDB og samfunn (undervises hvert 2. år)
Rettslære I
Materialadministrasjon I
Statistikk II
Engelsk
Tysk
Det norske politiske og administrative system
Stats- og kommunalkunnskap
Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Transportøkonomi

Valgfag 4. semester:

-

Ak:250
Bø310
Ju210
Ju300
Ju400
Ma400
Mk201
Sp300
Sp310
Sv205
Sø410
Sø420

Oppdrettsøkonomi
Regnskap (start 3. semester)
Forvaltningsrett
Rettslære I (start 3. semester)
Skatterett I
Materialadministrasjon II
Lineær algebra
Engelsk (start 3.semester)
Tysk (start 3.semster)
Politisk adferd på nasjonalt og internasjonalt nivå
Anvendt økonomi
Miljøøkonomi

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Studiet krever en stor grad av egeninnsats og selvstendig arbeid. Selve undervis
ningen er lagt opp med forelesninger, gruppearbeid og øvelser. Studentene kan
dessuten skrive en kandidatoppgave siste semester. Dette er et selvstendig arbeid
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som studentene, gjeme i grupper, må utføre med utgangspunkt i konkrete
problemstillinger innenfor den obligatoriske delen av studiet og/eller de valgfag
studentene har valgt.

Kandidatoppgave

Kandidatoppgaven gir studentene anledning til å arbeide selvstendig med et problem
og blir sett på som en viktig del av studiet. Det blir gitt egen tallkarakter for dette
arbeidet.
Etter som kandidatoppgaven kan erstattes med et valgfag, må en melde seg opp
til kandidatoppgaven på lik linje med kurspåmeldingen til vårsemesteret. Denne
oppmeldingen skjer i høstsemesteret.
I oppmeldingen til kandidatoppgave må en angi emne/tema for oppgaven og
hvilke(t) fag den er knyttet til. Alle fag (obligatoriske og valgfrie) kan i prinsippet
være utgangspunkt for en kandidatoppgave.

4-årig cand.mag.-studium i økonomisk/administrative fag

Dh Molde har også planer om oppstart av et 2-årig påbyggingsstudium med
spesialisering innen logistikk og transportøkonomi fra høsten 1994. Dette studiet
vil bygge på fullført 2-årig studium i transportøkonomi eller økonomi og
administrasjon. Det vil bli søkt om at studenter som fullfører dette studiet får
tittelen siviløkonom.
Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper innenfor logistikk og transport
med sikte på vurdering og valg av metoder som kan benyttes til å øke lønnsomheten
i næringslivet. Studiet vil presentere teorier, metoder og teknikker som sikter mot
å frigjøre kapital, realisere kostnadsreduksjoner og forbedre forsynings- og
leveransekvaliteten. Studentene kan velge spesialisering i kvantitativ logistikk,
strategisk logistikk eller transportøkonomi.
Studiet skal ha et internasjonalt perspektiv.
Studiet skal kvalifisere for leder og mellomlederstillinger innen industri-,
varehandels- og transportbedrifter og offentlig forvaltning med hovedoppgaver rettet
inn mot ledelse og styring av verdikjeder og transportfunksjoner.
Studiet tar sikte på å fylle et behov for studieprogram innen disse feltene der det
i dag ikke finnes tilsvarende utdanningstilbud i Norge.
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2-årig studium i Transportøkonomi
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 nasjonens ressurser. Styring, regulering, koordinering og administrasjon
av samferdselen setter derfor store krav til kvalifisert personell. På tross av dette
fantes det ingen utdanningstilbud som tilnærmet kunne dekke transportsektorens
behov før transportlinjen ved dh Molde ble opprettet.
Det 2-årige transportøkonomistudiet gir en utdanning rettet mot administrative
stillinger i transportselskap, transportavdelinger i bedrifter, planleggingsorgan,
offentlig administrasjon, rederi osv. Da tilgangen på spesialister innen dette området
er begrenset, har kandidatene fått gode, selvstendige stillinger innen ulike deler av
samferdselssektoren.

Forkunnskaper, forkurs

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Av erfaring viser det seg at mange studenter har problemer med matematikken
i første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper tilsvarende kurs
2 MN eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, bør sette seg inn i den videregå
ende skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse
studentene tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før
ordinær semesterstart. Se omtale av Mk00l Forkurs i matematikk.
Før en kan gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap
med analyse, må alle, uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i bokføring som
arrangeres i første semester. Denne prøven er avslutning på Bø0OI Forkurs i
bokføring (se kursbeskrivelsene).

Kompetanse

Studiet kvalifiserer for stillinger innen:
- Transportselskap: Drift, planlegging og økonomi.
- Offentlig planlegging: Særlig innen fylkeskommunen.
- Industri- og handelsbedrifter: Transport- og distribusjonsavdelinger.
Det 2-årige transportøkonomistudiet gir tittelen høgskolekandidat i transportøko
nomi. Studiet kan gå inn som en 2-årig enhet i en cand.mag.grad eller i en
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siviløkonomutdanning. Dessuten er det 2-årige studiet godt egnet som påbyggings
studium f.eks. for ingeniører.
Studiet kvalifiserer for opptak i høgskolens 1-årige påbyggingsstudier i Material
administrasjon, Markedsføring og internasjonalisering, Organisasjon og ledelse,
Bedriftsøkonomisk analyse og Transportøkonomi.

Studiemål

Det legges vekt på at studentene i det 2-årige studiet skal tilegne seg:
1. Innsikt i transportpolitiske spørsmål - sett ut 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.
Studiets innhold og arbeidsform avgjør i hvilken grad en når målene. En kontinuer
lig diskusjon om innhold og arbeidsformer er derfor nødvendig. Studentene har et
stort ansvar for å medvirke til en slik diskusjon.

Fra et av auditoriene ved det nye høgskolebygget
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Oppbygging av studiet

Som det framgår av fagfordelingsplanen, må en student avlegge eksamen i fag
tilsvarende minst 40 ve kttall for å få vitnemål.

August
Bø001 Forlcurs
i bokføring

�
�
I
BølOO Innføring i
bedriftsøkonomi

Sø110 Makroøkonomi
:Mk.001 Forlcurs
i matematikk

Vår

Høst

Mk101 Innføring i
matematikk

Bø200 Finansregnskap
2 med analyse
2

2
2

Sø210 Mikroøkonomi
Mk231 Statistikk I

Tr100 Samferdsel. Struktur Tr200 Samferdsels2 politikk
og organisasjon
InlOl Innføring i EDB
Bø300 Investering/
finansiering
Tr300Transportøkonomi
Ma300 Materialadministrasjon
Adl10 Organisasjonsteori

2

Tr210 Transportteknikk

2
2

1. år

2
2

Bø430 Operasjons2 analyse

..Ad400 Strategisk ledelse 2

2
2
2

2

Valgfag
Valgfag

2

2. år

2

--�-I

Bø330 Innføring i
markedsføring

2

Kandidatoppgave

2

Oppbygging av 2-årig studium i transportøkonomi

De fag som er ført opp i det skyggelagte feltet, er alle obligatoriske. Valgfagstil
budet 4.semester omfatter fire transportfag og to andre fag:
- Tr450 Anvendt transportøkonomi
- Ma400 Materialadministrasjon Il
- Tr460 Transportplanlegging
- Tr470 Bildrift
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- Bø400 Driftsregnskap
- In 102 Videregående databehandling
I valgfagkombinasjonen kan det benyttes maksimalt ett av de to sistnevnte to fag.
Alternativt kan høgskolen etter spesiell søknad godkjenne fag fra annen studieret
ning som valgfag ved transportøkonomistudiet, dersom dette passer inn i det
studieopplegget den enkelte student har lagt opp.

Kandidatoppgave

I tilknytning til de valgfrie fagene kan hver student alene eller sammen med andre
studenter utarbeide en kandidatoppgave. Kandidatoppgaven 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. Emnevalg og disposisjon på kandidatoppgaven
skal godkjennes av skolen før det praktiske detaljarbeid tar til. Forslag til
emne/innhold må derfor leveres til faglærer innen 15. januar før tildeling av faglig
veiledning kan skje.
Studenter som tar sikte på å fortsette på påbyggingsstudier kan erstatte
kandidatoppgaven med et valgfag.
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2-årig studium i Akvakultur og økonomi
Studiet tar sikte på å utdanne bedriftsledere og fagfolk forøvrig i oppdrettsnæringen.
Studieplanen er bygd opp ut fra behovene i oppdrettsnæringen og vil gi kunnskaper
om de enkelte forhold som påvirker oppdrettsproduksjonen. Målsettingen er også
å gi studentene nødvendige faglige kunnskaper om akvakultur og økonomi slik at
de kan planlegge, optimalisere drift, og styre produktkvalitet i oppdrettsanlegg.
Studiet er bygd opp på et samarbeid mellom Institutt for Akvakulturforskning
(AKVAFORSK), Møre og Romsdal Distriktshøgskole, Molde og Møre og Romsdal
Fiskeritekniske høgskole i Ålesund.
AKVAFORSK er et av landets ledende fagmiljø innen akvakulturforskning og er
ansvarlig for undervisning i akvakulturfag ved Norges Landbrukshøgskole, Ås.
Instituttet deltar også i undervisning ved andre universitet.

Forkunnskaper

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Undervisningen forutsetter elementære kunnskaper i biologi, kjemi og mate
matikk og passer derfor spesielt godt for elever fra allmennfaglig studieretning med
disse fagene. Studiet egner seg også godt for elever med fullført videregående kurs
II eller III i akvakultur fra videregående skole.
Studiet forutsetter ikke tidligere praksis fra fiskeoppdrett, men en ser på dette
som en klar fordel.

Kompetanse

Studiet i Akvakultur og økonomi kvalifiserer for stillinger innen:
* alle typer produksjonsanlegg innen akvakultur.
* slakting og omsetning av akvakulturprodukter.
* produksjon og omsetting av fiskefor.
* offentlig forvaltning.
* konsulent-tjenester til akvakulturnæringen.
Studiet kan inngå som en del av en cand.mag.grad i kombinasjon med annen
høgskole- eller universitetsutdanning.
Studenter som søker seg inn på akvakulturstudiet ved Norges Landbrukshøgskole,
kan regne med å få godkjent ca. 1 1/2 år av studiet ved dh Molde.
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Oppbygging av studiet
August
Bø001 Forkurs
i bokføring

Vår

Høst
Bø100 Innføring i
bedriftsøkonomi

Bø200 Finansregnskap
2
2 med analyse

BølOl Innføring i
investeringsanalyse

Ak250 Oppdrettsøk2 onomi

Ak200 Oppdrettsbiologi

MkOOl Forkurs
i matematikk

2

Ad110 Org. teori

2 Ju400 Skatterett I

Mk101 Innføring i
matematikk

2

InlOl Innføring i EDB
Ak300 Fiskeernæring I

2

Mk:231 Statistikk I

2

1. år

2

2
2

Ak400 Fiskeernæring Il
2

Ak340 Fiskehelse

2

Ak350 Avlsarbeid

2

Ak321 Oppdrettsteknologi I

Ak421 Oppdrettsteknologi Il
4

Ak330 Mikrobio/Fororganismer 1

2

2. år

Kandidatoppgave
4

Ak310 Internasjonal akvakultur 1

Oppbygging av 2-årig studium i akvakultur og økonomi
Første studieåret foregår ved dh-Molde, hvor økonomi dominerer faginnholdet.
Oppdrettsbiologi og oppdrettsøkonomi første året er forløperen til undervisningen
de spesielle akvakulturfagene som foregår på Sunndalsøra det andre året.
Kandidatoppgaven har en arbeidsmengde som tilsvarer 4 vekttall.
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Praksisen er delt i to typer: instruktiv praksis som er innlagt i den ordinære
undervisningen og frivillig arbeidspraksis med en ukes varighet hvert semester.
Praksis blir gitt ved AKVAFORSK's avdelinger på Sunndalsøra og på Averøy.
I studietiden besøkes en del oppdrettsanlegg med forskjellig teknologi og ulike
fiskearter, samt noen viktige fagmiljø i tilknytning til næringen.
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1-årig studium i Statsvitenskap/offentlig
administrasjon
Det norske samfunnet formes av mange forskjellige krefter. Blant de viktigste
påvirkningskildene er politiske partier, interesseorganisasjoner, massemedia,
politiske organ, offentlig administrasjon, lovverk og rettsinstitusjoner. Et viktig
spørsmål i ethvert samfunn er hvordan slike påvirkningskilder er organisert og
arbeider, hvordan de ulike interesser de representerer samordnes og avveies, og
hvilken innflytelse de oppnår.
Det 1-årige studiet i statsvitenskap/offentlig administrasjon tar utgangspunkt i
noen 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 aspekter ved disse problemområder.
En sentral målsetting for studiet er å utvikle studentenes evne til å foreta selvstendig
analyse av samfunnspolitiske forhold.
Målgrupper:
1. Studenter som ønsker slik utdanning, enten alene, eller som en del av andre
studier ved høgskoler eller universitet. Studiet kan også benyttes som påbygg
ing på andre studieretninger ved distriktshøgskolene, f.eks. på det økonomisk/
administrative studiet.
2. Ansatte i offentlig eller privat virksomhet.
3. Lærere i grunnskolen eller den videregående skolen som ønsker å utvide sin
kompetanse gjennom tilleggsutdanning.

Forkunnskaper

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt
høgskolen.

Kompetanse

de generelle opptakskriterier ved

Studiet gir 20 vekttall i et distriktshøgskole studium og kan inngå som en 1-års
enhet i en cand.mag.grad ved universitetene og høgskolene.
Universitetet i Oslo godkjenner den statsvitenskapelige fagretning som ekvivalent
med statsvitenskap grunnfag. Det er også overgangsmuligheter til mellomfag i
sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Slik godkjenning blir foretatt
etter søknad fra hver enkelt student, men bare under forutsetningen av at studentene
avlegger en tilleggsprøve som dekker de deler av pensum i sammenlignende politikk
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som ikke dekkes av pensum ved dh Molde. Det I-årige studiet i statsviten
skap/offentlig administrasjon er godkjent som I-årig videreutdanning for lærere.
Studenter som velger fagretningen offentlig administrasjon, vil kunne søke om
opptak ved påbyggingsstudiet i Organisasjon og ledelse.

Evalueringsformer

Eksamen blir gjennomført med individuell evaluering og bruk av tallkarakterer. For
studenter som tar den statsvitenskapelige fagretningen, blir også semesteroppgaven
vurdert ved hjelp av tallkarakter.

Oppbygging av studiet

Studiet er bygd opp med et første semester som er felles for alle studentene ved
studiet, og et andre semester hvor studentene kan velge mellom to fagretninger. Den
ene fagretning tar opp allmenne statsvitenskapelige problemstillinger innenfor
politisk adferd og internasjonal politikk. Den andre fagretningen tar opp emner
knyttet til offentlig administrasjon. Offentlig saksbehandling, planlegging og
budsjettering blir behandlet ut fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. Det gis også
et kurs i forvaltningsrett.

Gruppearbeid er mye brukt på dh
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Høst
Sv121 Politisk teori,
tilnærmingsmåter og
grunnlagsproblemer

3

SvlO0
Det norske politiske og
administrative system
Sv111 Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk

4

I tillegg til de kurs som her er nevnt, blir det
arrangert seminar over aktuelle politiske
emner. Ofte vil dagsaktuelle politiske spørs
mål fange allmenn interesse - og danne
utgangspunkt for engasjement og debattlyst.
I dette seminaret vil en søke å sette de aktu
elle spørsmål inn i en større politisk sam
menheng. Dessuten vil en søke å nytte aktu
elt stoff som illustrasjon av den mer teoretisk
pregede pensumlitteraturen.

3

Seminar:
Aktuelle politiske emner

Vårsemesteret har to fagretninger:
Offentlig administrasjon

Statsvitenskaplig fagretning

Ad205
Organisasjonsteori og
offentlig politikk

Sv205 Politisk adferd på
nasjonalt og
internasjonalt nivå
6
Semesteroppgave

8
4

Seminar: Aktuelle politiske
emner

Ju210 Forvaltningsrett
Seminar: Aktuelle politiske
emner

Oppbygging av 1-årig studium i statsvitenskap og offentlig administrasjon
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2

Mellomfag i Statsvitenskap
Mellomfaget består av grunnfag i statsvitenskap og et mellomfagstillegg av ett
semesters varighet.
Mellomfagstillegget skal gi utdypet kjennskap til og forståelse av hovedområder
som ble tatt opp på grunnfaget. Det blir gitt undervisning i tre kurs: Komparativ
politikk, internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon. Studentene
skal dessuten skrive en mellomfagsoppgave. Pensum er spesielt rettet inn på å gi
studentene bedre innsikt i statsvitenskapens teorigrunnlag.
Eksamen består av en semesteroppgave og en skriftlig prøve på 8 timer.
Tema for semesteroppgaven kan i utgangspunktet velges fritt av den enkelte
student, men må godkjennes av faglærer. Oppgaven skal ha et omfang på
maksimum 10 sider. Innleveringsfrist blir gjort kjent ved semesterstart.
Ved beregning av karakteren teller semesteroppgaven 1/3 og skriftlig eksamen
2/3.

Mellomfag i Offentlig administrasjon
Under forutsetning av godkjenning av studieplaner vil mellomfag i Offentlig
administrasjon bli satt igang som et prøveprosjekt vårsemesteret 1994.
Studietilbudet vil bli tilbudt som ordinært studium fra høsten 1994 under samme
forutsetning.
Opptak til dette studiet vil kreve fullført 1-årig studium i Statsvitenskap/offentlig
administrasjon med fagretning i Offentlig administrasjon eller tilsvarende.
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1-årig studium i Bedriftsøkonomi
Studiet er utviklet som et tilbud til personer som ønsker å skaffe seg en oversikt
over det bedriftsøkonomiske fagområdet.
Studiet egner seg spesielt godt for kandidater med eksamen fra universitet og
høgskole med andre fag enn økonomi, samt kandidater med videregående skole eller
tilsvarende og minst 2 - 3 års yrkespraksis.
De bedriftsøkonomiske fag har en helt dominerende plass i fagplanen. De øvrige
fagområder (samfunnsøkonomi og metodefag) er tatt med i den utstrekning de
fungerer som støtte for undervisningen i bedriftsøkonomi.

Forkunnskaper

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikken i
første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper tilsvarende 2 MN
eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, bør sette seg inn i den videregående
skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studentene
tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før ordinær
semesterstart. Se omtale av Mk00 l Forkurs i matematikk.
Før en kan gå opp til eksamen i det obligatoriske kurset Bø200 Finansregnskap
med analyse, må alle uansett forkunnskaper, ha bestått en prøve i bokføring som
arrangeres i første semester. Denne prøven er avslutning på Bø00 l Forkurs i
bokføring (se kursbeskrivelsene).

Kompetanse

Bedriftsøkonomistudiet er godkjent som uspesifisert grunnfag og kan brukes som
fritak for et grunnfag både i universitetenes cand.mag.grad og den regionale
cand.mag.graden. Bedriftsøkonomistudiet kan også brukes som del av en mer
omfattende høgskoleutdanning i økonomi/administrasjon både ved distriktshøg
skolene og andre høgskoler.
Bedriftsøkonomer som fortsetter sine studier ved Norges Handelshøyskoles
Kursvirksomhet, distriktshøgskolene o.l. kan vente at de fleste kurs som inngår i
Bedriftsøkonomistudiet gir grunnlag for fritak for tilsvarende kurs.
Fullført kurs gir rett til tittelen Bedriftsøkonom DH.
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Oppbygging av studiet
August
BøOO1 Forlcurs
i bokføring

Bø200 Finansregnskap

Bø100 Innføring i
bedriftsøkonomi

2 med analyse

BølOl Innføring i
investeringsanalyse

2

Adl10 Organisasjonsteori
Mk.001 Forlcurs
i matematikk

Vår

Høst

MklOl Innføring i
matematikk
InlOl Innføring i EDB

Sø210 Mikroøkonomi

2
2

Ad220 Arbeids- og
2 organisasjonspsykologi 2
2

2

Mk231 Statistikk I
Ju400 Skatterett I

2
2

Oppbygging av I -årig studium i bedriftsøkonomi
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1-årig studium i Samfunnsøkonomi
Dh Molde startet høsten 1991 et I-årig studium i Samfunnsøkonomi. Studiet skal
gi kandidatene en innføring i samfunnsøkonomi (sosialøkonomi) som tilsvarer
grunnfag i sosialøkonomi ved universitetene.
Samfunnsøkonomi som fagområde tar sikte på å kartlegge de økonomiske
virksomheten i samfunnet som helhet. For å forstå hvordan helheten framkommer,
må en gå grundig inn på typiske handlingsmønstre hos de enkelte beslutningstakere
(konsumenter og bedrifter), samt hvordan markedene koordinerer den økonomiske
virksomheten.
Årsstudiet i samfunnsøkonomi søker å oppfylle tre hovedmål:
- gi en grunnleggende forståelse av de økonomiske og politiske prosesser som
skaper og fordeler goder i en åpen blandingsøkonomi som den norske
- gi tilstrekkelig fortrolighet med økonomiske metoder til at de på egen hånd kan
analysere enkle makro-, velferds- og næringsøkonomiske problem
- gi kunnskaper om og forståelse av norsk økonomi og økonomisk politikk.
Man står i samfunnsøkonomien dels overfor behov for å forstå hvordan ressurser
og goder faktisk disponeres, og dels overfor spørsmål om hvordan de best mulig
kan disponeres. Begge typer av problemer behandles i studiet.
Samfunnsøkonomi som fag er på mange måter en velutviklet enhet, med basis
i teorien om konsumenter, produsenter og markeder. Det betyr imidlertid ikke at
teorigrunnlaget er ukontroversielt. Gjennom undervisning og pensum forsøker man
også å oppøve en kritisk holdning til faget, og de anbefalinger om økonomisk
politikk som kan utledes av teorien.

Undervisning

Arbeidet med faget skjer gjennom:
- selvstudium av pensumlitteratur
- forelesninger
- gruppeundervisning og oppgaveløsning
Aktivitetene er likeverdige; og supplerer hverandre. Det er grunn til å presisere at
stoff som gjennomgås på forelesninger, eller i grupper, er å betrakte som del av
pensum, selv om det ikke er dekket i pensumlitteraturen.
Undervisningen gis hovedsakelig i form av forelesninger, men gruppeundervis
ning og innlevering av oppgaver inngår også.
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Forkunnskaper

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Av erfaring viser det seg at mange studenter har problemer med matematikken
i første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper tilsvarende 2 MN
eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, bør sette seg inn i den videregående
skolens pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse
studentene tilbys det dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før
ordinær semesterstart.

Oppbygging av studiet

Studiet tar sikte på å gi en generell innføring i sosialøkonomi både i teoretisk
økonomi og anvendt økonomi. Teoretisk økonomi er delt i mikroøkonomisk teori
og makroøkonomisk teori som undervises parallelt over begge semester. I tillegg
kommer et metodekurs som gir en innføring i matematiske metoder av interesse
som en nødvendig fordypning i studiet i sosialøkonomisk teori. I anvendt økonomi
anvendes økonomisk teori i analysen av konkrete samfunnsøkonomiske problemer.

I

I

Høst

August

Sø210 Mikroøkonomi
MkOOl Forlam
i matematikk

MklOl Innføring i
matematikk
Sø110 Makroøkonomi
Sø300 Offentlig økonomi

I

Vår
Sø600 Mikroøkonomisk
2 analyse
2
2
2
2

Sø410 Anvendt økonomi
2
Sø420 Miljøøkonomi

2

Sø430 Regionaløkonomi
2

Søl 20 Økon. Søl 30 Arbeidsgr. Sø510 Næringsøkonom.
idehistorie 1
1 analyse
2
Oppbygging av 1-årig grunnfag i samfunnsøkonomi
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1-årig studium i Matematikk
Studiet svarer i omfang og nivå til en 20-gruppe i matematikk ved universitetene.
Utdanningen tar sikte på å gi:
1. Matematiske grunnkunnskaper for studier av andre fag ved universitet og høgskoler samt grunnlag for videre studier i matematikk.
2. Faglig skolering rettet mot matematikkundervisning i skolen.
Matematikk er et sentralt metodefag for arbeid innen en rekke fagområder, og
behovet for matematisk skolering vil generelt øke i takt med behovet for høyere
kvalitet i utdanningen i et samfunn som ønsker å satse på en kunnskapsbasert
industri.
For studenter som planlegger å studere naturvitenskapelige fag ved et universitet,
vil det passe godt å la matematikk være det første faget en starter opp med.
Grunnleggende kunnskaper i matematikk er også viktig for de som skal studere
tekniske fag, økonomiske fag eller datafag med sikte på arbeid i næringsliv eller
offentlig forvaltning. Her vil det være naturlig å kombinere fagstudiet med
matematiske fag fram til en utdanning på cand.mag.-nivå. I denne sammenheng vil
en spesielt gjøre oppmerksom på muligheten for å kombinere matematikkstudiet
med det treårige studiet i datafag. Denne kombinasjonen utgjør en meget solid
grunnutdanning som samtidig gir gode overgangsmuligheter til hovedfagstudium i
informatikk ved universitetene.
Matematikkstudiet kan også inngå som ledd i en lærerutdanning, og er derfor et
tilbud til studenter som tar sikte på en slik utdanning eller til utdannede lærere som
ønsker videreutdanning.

Forkunnskaper

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved
høgskolen.
Studiet bygger på pensum fra kurset 3 MN i den allmennfaglige studieretning i
den videregående skolen. Studenter med annen bakgrunn må tilegne seg forkunn
skaper tilsvarende kurset 3 MN før de begynner på studiet.

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
lønnsopprykk og kan gå inn som en del av adjunktutdanning.
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Oppbyggingen av studiet

Studiet er delt inn i enkelte kurs som hver er gitt vekttall. Årsstudiet er på
tilsammen minst 20 vekttall. Av dette utgjør obligatoriske kurs 12 vekttall. I tillegg
må en_ ta valgfrie kurs på tilsammen minst 8 vekttall blant de kurs som er oppført
nedenfor: ett kurs i høstsemesteret og ett eller to kurs i vårsemesteret.
Undervisningen er lagt opp med forelesninger, regneøvelser og gruppearbeid.
Vår

Høst
Mk l 00 Diskret matematikk

Mk120 Grunnkurs i
analyse

Valgfag

4

3 eller 4

4
Mk200 Lineær algebra

Valgfag

4

4 eller 6

Oppbygging av I-årig studium i matematikk
Valgfrie kurs i høstsemesteret:
- Inll0 Innføring i programmering (3)
- Mk230 Statistikk (4)
Kursene Mk231 Statistikk I og Mk331 Statistikk II kan tas istedet for Mk230
Valgfrie kurs i vårsemesteret:
- In120 Programmering (2)
- Mk210 Numeriske beregninger (4)
- Mk220 Matematisk analyse (4)
Studenter som vil ta kurset Mk2l0 Numeriske metoder i vårsemesteret, bør
høstsemesteret velge Inll0 Innføring i programmering.
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1-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk
analyse
Målet med studiet er å bygge videre på den brede, generelle bakgrunnen som det
økonomisk/administrative studiet gir, og spesielt gi en dypere, teoretisk innsikt i
økonomifagene. Den beste garantien for i praksis å finne gode løsninger på
bedriftens økonomiske problemer under stadig økende endringstakt og tiltagende
kompleksitet, er en generell og dyp teoretisk innsikt i økonomisk teori. Uten en
helhetlig forståelse av bedriftsøkonomifagene vil praktiske løsninger ofte bli
ufullstendige del-løsninger, og derved kilde til nye problem. Studiet kvalifiserer for
stillinger innenfor offentlig forvaltning og spesielt privat næringsliv.

Forkunnskaper

Opptak ved studiet forutsetter eksamen fra det 2-årige studiet
administrasjon, eller tilsvarende utdanning.

Kompetanse

Økonomi og

Fullført studium gir tittelen høgskolekandidat i Bedrifsøkonomisk analyse.
Cand-mag.-graden kan oppnås ved å ta ytterligere 20 vekttall. Har en minst 10
vekttall matematikk/statistikk i cand.mag.-graden, kan en søke høgere avdelings
økonomistudier ved NHH.
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Oppbygging av studiet

Studiet utgjør 20 vekttall fordelt med 10 vekttall bedriftsøkonomi og 4 vekttall
samfunnsøkonomi, samt en 6 vekttalls prosjektoppgave. Fagplanen er som følger:

---.--

Vår
-1
Sø500 Internasjonal økono- Sø600 Mikroøkonomisk
Høst

mi

2 analyse

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse

2
4

Bø540 Regnskapsanalyse

2 Prosjektoppgave
Bø620 Finansieringsteori
2

Ma520 Lagerstyring

6

2

Oppbygging av 1-årig påbyggingsstudium i
bedriftsøkonomisk analyse

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven gir studentene anledning til å arbeide selvstendig med et problem,
og det blir sett på som en meget viktig del av studiet. Det blir satt egen tallkarakter
for dette skriftlige arbeidet.
For tildeling av veileder og godkjenning av emne/tema for oppgaven, må en melde
seg opp til prosjektoppgaven på lik linje med kurspåmeldingen til vårsemesteret.
Denne oppmeldingen skjer i høstsemesteret.
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1-årig påbyggingsstudium i Markedsføring og
internasjonalisering
Norsk økonomi er internasjonal. Norske bedrifter møter stadig hardere konkurranse
både på hjemme- og utemarkedene. Det er et nasjonalt mål at norsk næringsliv i
større grad eksporterer sine varer og tjenester til utemarkedene og utvikler
langsiktige konkurransestrategier som bærekraft i internasjonaliseringsprosessen.
For mange bedrifter vil internasjonalisering fortrinnsvis være en måte å oppnå
økt salg og lønnsomhet på. Impulser fra, og konkurranse på utemarkedene er også
viktig som impuls for fornyelse og forbedret konkurranseevne på hjemmemarked
ene.
Satsing på internasjonale markeder er forbundet med høy risiko og usikkerhet.
Mange mislykkede eksportsatsinger og uteinvesteringer vitner om det. Økt
kjennskap til internasjonaliseringsstrategier, internasjonale markeder og internasjonal
markedsføring er viktige forutsetninger for å kunne gjennomføre en profesjonell
ledelse og styring av internasjonaliseringsprosessen.
Utviklingen, samordningen og tilpasningen til EF's indre marked fram mot 1992
blir en utfordrende oppgave for norske bedrifter. Det er derfor svært avgjørende å
bygge opp markedskunnskap og markedsføringskompetanse som er relevant for å
møte disse utfordringene.

Formål

Studiet i Markedsføring og internasjonalisering er I-årig og gir en fordypning innen
for dette fagområdet.
Studiets formål er todelt. Det tar sikte på å gi studentene kompetanse gjennom
kunnskap, forståelse og analyse av markedenes struktur og egenart og hvorledes
bedriftene kan tilpasse seg disse gjennom strategisk planlegging og markedsfør
ingstiltak. Det blir derfor et formål å kvalifisere studentene for stillinger på
mellomleder- og ledernivå innenfor bedriftenes salgs- og markedsfunksjoner.

Forkunnskaper

Som bakgrunn for studiet kreves høyere økonomisk-administrativ utdanning av
minimum 2 års varighet.
Det er videre en forutsetning at studentene har basiskunnskaper i markedsføring
tilsvarende minst 2 vekttall. Studenter som ikke har forkunnskaper i markedsføring
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ved studiestart kan ta kurset Bø330 Innføring i markedsføring parallellt med
påbyggingsstudiet i markedsføring og internasjonalisering i første semester.

Kompetanse

Fullført studium gir tittelen høgskolekandidat i Markedsføring og internasjonalise
ring. Cand.mag.-graden kan oppnås ved å ta ytterligere 20 vekttall. Har en minst 10
vekttall matematikk/statistikk i cand-mag.-graden, kan en søke høgere avdelings
økonomistudier ved NHH.

Oppbygging av studiet

Studiet er basert på forelesninger, gjesteforelesninger, forberedte innlegg fra
studentene, innlevering av paper og utarbeidelse av prosjektoppgave i tilknytning
til problemstillinger i markedsføring og internasjonalisering.
Studieopplegget baserer seg på et sekvensielt opplegg. Dette innebærer at
undervisning og studier konsentreres omkring et kurs/fag av gangen. Det
gjennomføres et intensivt studieopplegg på 3 - 4 uker omkring hvert kurs/fag som
avsluttes med eksamen/evaluering.
I høstsemesteret tillegges den kunnskapsmessige/teoretiske delen av studiet størst
vekt. I vårsemesteret konsentrerer undervisningsopplegget seg hovedsaklig omkring
løsning av konkrete markedsanalytiske problemløsninger og utarbeidelse av
prosjektoppgaven.
Høst

Vår

Bø500 Internasjonal
markedsføring

Bø600 Markedsplan!. og
2 konkurransestrategi
2

Sø500 Internasjonal
økonomi

Bø610 Markedsanalytiske
2
2 problemløsninger

Bø520 Strategi og ledelse
Bø510 Markedsanalyse
og metode

3 Prosjektoppgave

6

3

Oppbygging av I-årig påbyggingsstudium i
markedsføring og internasjonalisering
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1-årig påbyggingsstudium i Material
administrasjon
MA eller logistikk har de seinere år blitt et stadig viktigere satsingsområde for
bedrifter som ønsker å opprettholde eller forbedre sin konkurranseevne. Dette
skyldes mange faktorer. Økende konkurranse nasjonalt så vel som internasjonalt,
struktureringer mot færre og større produksjonsenheter, lengere men også hyppigere
transporter, økende krav til kundeservice, kortere livssyklus på enkelte produkter
sammen med bedriftenes ønske om å frigjøre bundet kapital ved å redusere
lagerbeholdningene med endrede innkjøps-, produksjons- og distribusjonsrutiner er
årsaker til at bedrifter i økende grad fokuserer på MA. MA er et strategisk begrep
som søker å skape et helhetssyn på bedriften og dens plass i verdikjeden fra råvarer
fram til sluttbruk. Dette skaper et behov for integrert styring av de aktiviteter som
er forbundet med material- og informasjonsstrømmen i en bedrift. Moderne
informasjonsteknologi har åpnet mange nye muligheter i denne sammenheng, men
også skapt nye utfordringer. Foruten et overordnet - strategisk - syn på bedriften
krever en effektiv materialadministrasjon spesialkunnskaper om en rekke operasjon
elle metoder og teknikker. Disse metodene er knyttet til styring av en bedrifts
delfunksjoner som innkjøp, lager, produksjon og distribusjon. Ved utformingen av
studiet er det lagt vekt på å gi teoretiske kunnskaper som både tilgodeser kravene
til spesialkunnskaper om de ulike delfunksjonene og som ivaretar helhetssynet på
bedriften. Næringslivet etterspør i stigende grad denne type kompetanse.

Formål

Studiets formål er å kvalifisere for ledende stillinger innen materialfunksjonen i
industri-, transport- og varehandelsbedrifter ved å gi kunnskaper om MA's mål og
metoder knyttet til innkjøp, lager, produksjon og distribusjon, og hvordan slike
problemer er koblet sammen med organisatoriske og administartive spørsmål i en
bedrift, foruten å utvikle evnen til selvstendig eller i gruppe å definere, analysere
og løse materialadministrative problem.

Forkunnskaper

Opptak ved MA-studiet forutsetter eksamen fra det 2-årige transportøkonomistudiet
eller det 2-årige økonomisk/administrative studiet ved dh Molde eller annen relevant
utdanning av teoretisk eller praktisk art.
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For opptak til studiet, vil det være nødvendig å ha forkunnskaper innenfor
operasjonsanalyse. Det vil også være en fordel å ha tatt kurset Ma300 Material
administrasjon I eller tilsvarende.
Praktisk erfaring fra MA-området er ønskelig, men ikke nødvendig.

Oppbygging av studiet

Studiet er basert på forelesninger, gruppearbeid og utarbeidelse av en prosjekt
oppgave. Undervisningen vil inneholde både teoretiske, metodiske og praktiske
elementer. I høstsemesteret vil undervisningen bli konsentrert om forelesninger og
gruppearbeid. I vårsemesteret vil forelesningsantallet bli begrenset for å gi mer tid
til selvstendig arbeid i forbindelse med prosjektoppgaven.
Studiet gjennomføres normalt i løpet av to semestre. Et komplett studium
omfatter 20 vekttall, hvorav 6 er knyttet til prosjektoppgaven.
Kursene Ma610 Distribusjonsplanlegging, Ma600 Material- og produksjonsstyring
og Ma520 Lagerstyring er obligatoriske. I tillegg skal studentene velge en
valgfagsretning (tilsammen 4 vekttall).
Vår

Høst
Ma610 Distribusjonsplanlegging
Ma600 Material- og produksjonsstyring
Ma520 Lagerstyring

2 Prosjektoppgave

Valgfag

4
4

6

4

Oppbygging av 1-årig påbyggingsstudium i materialadministrasjon
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Valgfagsretninger:
Transport (høst)
Tr500 Europeisk transportpolitikk (2 vekttall)
Tr520 Internasjonale transporter (2 vekttall)
Organisasjon og MPS (høst)

Ma510 Datamaskinbasert MPS (2 vekttall)
Ad500 Organisasjonsutforming I (2 vekttall)

Innkjøp (høst + vår)

Ma500 Materialforsyning og
innkjøpsledelse .( 4 vekttall)

----•
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1-årig påbyggingsstudium i Organisasjon og
ledelse
Studiet sikter mot å gi kunnskaper og analyseverktøy som er nødvendig som
grunnlag for både å forstå organisasjoners og menneskelig adferd, og å kunne
benytte organisasjon og personale i planmessig og strategiorientert ledelse. Studiet
har som mål å gi godt metodisk og teoretisk grunnlag for såvel videre studier innen
fagfeltet som for å avgjøre valg og utforming av tiltak på organisasjons- og
ledelsesfeltet innenfor privat og offentlig virksomhet.
Den faglige vinklingen i studiet er i tråd med nyere utviklingstrekk innen
fagfeltet, og innebærer en kobling mellom organisasjonsteori, organisasjonspsyk
ologi, personaladministrasjon, arbeidslivskunnskap og samfunnsvitenskapelig
metode. Organisasjonsteori utgjør tyngdepunktet, og dette impliserer et grunnleggen
de strategisk perspektiv på ledelse. Arbeidet med prosjektoppgaven (6 v) står
sentralt i studiet.
Studiet egner seg som tilleggsstudium for kandidater med 2-årig økono
misk/administrativ utdanning. Det kan også søkes av studenter med statsvitenskap
grunnfag (fagretning for offentlig administrasjon) eller tilsvarende.

Forkunnskaper

Høgskolekandidater og studenter med statsvitenskap grunnfag (fagretning offentlig
administrasjon) kan søke om opptak. Det kreves forkunnskaper tilsvarende minst
4 vekttall organisasjonsteoretiske fag, hvorav 2 vekttall må være innføring i
organisasjonsteori.

Kompetanse

Studiet kan gå inn som en 1 års enhet i en Cand. mag. grad.
Kombinasjonen Organisasjon og ledelse og Statsvitenskap med fagretning offentlig
administrasjon er godkjent som et 2-årig helhetlig studium i cand. mag. graden.

Eksamen

Studiet blir avsluttet med integrert eksamen i vårsemesteret. Eksamen vil bestå av
to skriftlige eksamensdager, hver på 6 timer.
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Oppbygging av studiet

Studiet blir gitt som et helhetlig og integrert tilbud. De ulike kursene vil utfylle
hverandre, og vekttallsfordelingen angir noenlunde omfang i pensum og arbeidsbe
lastning.

Vår

Høst
Ad540 Organisasjonsteori

Bø520 Strategi og ledelse

2
Prosjektoppgave

6

3

Ad520 Forskningsdesign
2
og metode
Ad510 Organisasjonsutforming
Ad530 Organisasjon og arbeid

4
3

Oppbygging av I-årig påbyggingsstudium i organisasjon og ledelse
Mens høstsemesterets kurs i Organisasjonsteori gir en oversikt over grunnleggende
perspektiv på organisasjoner og organisasjoners adferd, går kurset i Organisasjons
utforming i dybden på sentrale teoribidrag når det gjelder tilpasningen mellom
organisasjoners strategi, struktur og mennesker. Kurset i Organisasjonsutforming
inngår i en helhet sammen med kurset Strategi og ledelse som behandler organisa
sjoners strategivalg, og med kurset Organisasjon og arbeid som bl.a. tar opp
sosialisering av individer, former for arbeidskontrakter og karriereledelse.
Høstsemesterets kurs i Forskningsdesign og metode danner et nødvendig
metodisk grunnlag for studentenes arbeid med prosjektoppgaven i vårsemesteret,
men er også nødvendig for deres evne til å evaluere empiriske forskningsprosjekt
innen feltet organisasjon og ledelse.
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Prosjektoppgave

Studentene skal utarbeide en prosjektoppgave i løpet av vårsemesteret. Dette skal
være et selvstendig arbeid som virker integrerende i forhold til de ulike emnene
som blir tatt opp i studiet. Studentene skal her vise at de behersker grunnleggende
teorier og metoder i studiet.
I høstsemesteret skal studentene levere inn en oppgave som inneholder en
teoretisk og metodisk plan for prosjektoppgaven. Denne blir evaluert av faglærer
i Forskningsdesign og metode.

:;;bit_,,

95

1-årig påbyggingsstudium i Revisjon.
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 arbeid
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 naturlig å legge til en registrert
revisor. En kan her nevne rådgivning for bedriftsledelse når det gjelder regn
skapsføring, skatte- avgiftsspørsmål, regnskapsanalyse, indre kontroll o.l.
Distriktshøgskolene har eksamensrett for revisoreksamen, og Norges Handels
høyskole har eksamensrett for høyere revisoreksamen.
Revisorstudiet ved distriktshøgskolene er et yrkesrettet studium med disse
målsettinger:
1. Å gi studentene en teoretisk utdanning som gjør dem egnet til det arbeid som
er tillagt en registrert revisor.
2. Å kvalifisere studentene for opptak ved det høyere revisorstudiet ved Norges
Handelshøyskole.

Forkunnskaper

Påbyggingsstudiet bygger på fullført 2-årig økonomisk-administrativt studium.
Studentene må ha fullført de fag som oversikten på neste side viser.

Kompetanse

Eksamen fra studiet kvalifiserer for stillinger 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
Handelshøyskole.

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/
administrativt studium.
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Oppbygging av studiet
August

I

Bø001 Forkurs
i bokføring

Høst
I Bø100 Innføring
i
bedriftsøkonomi

Vår
Bø200 Finansregnskap
2 med analyse
2

Sø110 Makroøkonomi

Sø210 Mikroøkonomi
2

MkOO 1 Forkurs

I i matematikk

MklOl Innføring i
matematikk
InlOl Innføring i EDB
Adl10 Organisasjonsteori
Bø300 Investering/
finansiering

I

2

Mk231 Statistikk I
2

2

In102 Videregående2 databehandling

2

1. år

Ad220 Arbeids- og
2 organisasjonspsykologi 2
Bø400 Driftsregnskap
2

Sø300 Offentlig økonomi

2
Ju400 Skatterett I

2

2

Ju300 Rettslære I
4

2. år

Bø3lO Regnskap
4
Bø340 Offentlig regnskap
Kandidatoppgave
og budsjettering
2

Sv105 Stats- og kommunal- Revisjon
kunnskap
2
Ju500 Skatterett II

2

12
3. år

4
Ju510 Rettslære II
2
Oppbygging av 2-årig øk./adm. og 1-årig påbyggingsstudium i revisjon
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Revisorutdanningen ved distriktshøgskolen tar 3 år. De to første årene faller med
visse tillempninger sammen med det økonomisk/administrative studiet. I 3. og 4.
semester blir kursene Bø330 Innføring i markedsføring, Bø430 Operasjonsanalyse
og Ad400 Strategisk ledelse erstattet av kursene Ju300 Rettslære I og Bø310
Regnskap. I tillegg må studentene ta kursene Ju400 Skatterett I og Bø340 Offentlig
regnskap og budsjettering.
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98

1-årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi
Studiet har tre valgfagskombinasjoner. I transportøkonomikombinasjonen tar
studiet sikte på å gi kunnskaper og analyseverktøy for løsning av transportøkonom
iske problemstillinger både i offentlig planlegging og i drift av transport. Hovedvek
ten legges på problemstillinger knyttet til internasjonale transporter og analyse av
ulike strategier med hensyn til konkurranse i transportsektoren. Den andre
kombinasjonen er en distribusjons-planleggingsvariant med vekt på de problem
stillinger som internasjonal distribusjon skaper.
Kombinasjon nummer tre legger hovedvekten på innkjøp og dekker opp sentrale
elementer i innkjøpsfunksjonen og ser dette i sammenheng med distribusjon og
transportfunksjonene.
Studiets internasjonale dimensjon dekkes ved at det særlig tar utgangspunkt i
betydningen av europeisk transportpolitikk for utviklingen såvel i norsk transport
som for transportene til/fra Norge. Studiet tar sikte på å gi studentene en dypere
forståelse for transportpolitiske problemstillinger med et europeisk perspektiv og å
gi innsikt i og kunnskaper om de problemer og analysemetoder man står overfor i
internasjonal transport og logistikk, med særlig vekt på strategiske logistikk
beslutninger. Videre dekkes distribusjonsplanlegging.
I transportøkonomivarianten gis studentene grundige kunnskaper i analysemetoder
i samfunns- og transportøkonomi og anvendelse av disse metodene på problemer
knyttet til kostnadsmodeller og kostnadsfordeling og bedrifts- og samfunnsøkono
misk riktig prisfastsetting.
Siste del av studiet tar sikte på å diskutere konkurransepolitikk i transportsektoren
med utgangspunkt i transportøkonomi og næringspolitisk analyse. Siktemålet er å
vise konsekvensene av deregulering og øket konkurranse i transportsektoren, samt
hvilke ledelsesutfordringer man står overfor i en situasjon hvor rammebetingelsene
i transportsektoren endres i betydelig grad. Undervisningen legger vekt på
eksempler fra andre land som har gjennomført endringer i rammebetingelsene.
Distribusjonsplanleggingsvarianten tar sikte på å gi studentene innsikt i å bruke
distribusjonsøkonomiske analysemodeller i et internasjonalt perspektiv. Innkjøpsvari
anten dekker de innkjøpspolitiske beslutninger i en bedrift og sammenhengen
mellom innkjøpsfunksjonen og de andre MA-funksjonene.
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Forkunnskaper

Opptak ved studiet forutsetter eksamen fra 2-årig studium i Transportøkonomi eller
2-årig studium i Økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning.
For opptak til studiet, vil det være nødvendig å ha forkunnskaper i transport
økonomi tilsvarende kurset Tr300 Transportøkonomi ved dh Molde.
Det vil også være en fordel å ha tatt kursene Trl00 Samferdsel, Struktur og
organisasjon, Tr200 Samferdselspolitikk og Tr210 Transportteknikk som gis ved dh
Molde, eller å ha tilsvarende teoretiske kunnskaper fra andre høgskoler samt kurset
Ma300 Materialadministrasjon I.

Oppbygging av studiet

Studiet tar i første rekke sikte på å gi studentene dypere innsikt i transportøkon
omiske problemstillinger med hovedvekt på internasjonale transporter og analyse
av ulike strategier med hensyn til konkurranse i transportsektoren, alternativt
distribusjonsplanlegging eller innkjøp med hovedvekt på internasjonale transporter.
Kursplan er gjengitt nedenfor for hhv. transportøkonomivarianten, distribusjonsplan
leggingvarianten og innkjøpsvarianten.
Kursplan for transportøkonomi-varianten:
Vår

Høst
Tr500 Europeisk
transportpolitikk

Tr600 Konkurranse og
2 dereg. i transp.sektoren 2

t

Sø5 I 0 Næringsøkonomisk Valgfag
analyse
2
Tr510 Transportøkonomi II
2

Prosjektoppgave
Bø535 Bedriftsøkonomisk
2
analyse

Tr520 Internasjonale
transporter
Valgfag i vårsemesteret:
Tr470 Bildrift
Tr460 Transportplanlegging
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2

2

6

Kursplan for distribusjonsplanleggingsvarianten:
Vår

Høst
Ma610 Distribusjonsplanlegging
Tr500 Europeisk
transportpolitikk

2

4

Valgfag

2

Tr510 Transportøkonomi Il
2

Prosjektoppgave
Bø535 Bedriftsøkonomisk
2
analyse
Tr520 Internasjonale
transporter

6

2

Valgfag i vårsemesteret:
Tr470 Bildrift
Tr460 Transportplanlegging
Kursplan for Innkjøpsvarianten:
Vår

Høst
Ma610 Distribusjonsplanlegging
Ma500 Materialforsyning og
innkjøpsledelse
Tr500 Europeisk transport2
politikk

Prosjektoppgave
Bø535 Bedriftsøkonomisk
2
analyse
Tr520 Internasjonale
transporter

4
4

6

l

2

101

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven gir studentene anledning til å arbeide selvstendig med et problem,
og det blir sett på som en meget viktig del av studiet. Det blir satt egen tallkarakter
for dette skriftlige arbeidet.
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Examen philosophicum
I samarbeid med Universitetet i Bergen arrangerer dh Molde hvert semester
undervisning til Examen philosophicum i Molde. Universitetet i Bergen er anvarlig
eksamensinstans.
Examen philosophicum består av tre disipliner som man studerer samtidig og tar
eksamen i samlet: filosofiens historie, logikk og vitenskapsfilosofi. Filosofi er alle
vitenskapers mor, og logikken er et nødvendig hjelpemiddel for å forstå strukturen
i vitenskapelig tenkemåte. Vitenskapsfilosofien tar opp grunnlagsproblemer i de
enkelte vitenskaper.
I Examen philosophicum legges et kunnskapsmessig grunnlag for et universitets
studium. Studentene anbefales å ta Examen philosophicum i sitt første studiesem
ester og til også å kombinere det med et annet studium. Studiet kan inngå som 10
vekttall i regional cand.mag. grad.
Undervisningen består av forelesninger og kurs. Ved begynnelsen av hvert
semester blir det hold et orienteringsmøte, hvor det gjøres rede for pensum,
lærebøker og undervisning.
Det blir utarbeid egne søknadsskjema for Examen philosophicum.
Søknadsfrist for undervisning i høstsemesteret: ca. 20. juli.
Søknadsfrist for undervisning i vårsemesteret: ca. 20. desember.

CD
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Planlagte nye studier
Grunnfag og mellomfag

Dh Molde har søkt om å få sette igang grunnfag i jus, mellomfag i samfunnsøko
nomi (sosialøkonomi) og mellomfag i offentlig administrasjon. Dersom høgskolen
får tilsagn om å sette igang noen av disse studiene fra høsten 1993 vil dette bli
annonsert særskilt.

4-årig cand.mag.-studium i økonomisk/administrative fag

Dh Molde har også planer om oppstart av et 2-årig påbyggingsstudium med
spesialisering innen logistikk og transportøkonomi fra høsten 1994. Dette studiet
vil bygge på fullført 2-årig studium i transportøkonomi eller økonomi og
administrasjon. Det vil bli søkt om at studenter som fullfører dette studiet får
tittelen siviløkonom.
Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper innenfor logistikk og transport
med sikte på vurdering og valg av metoder som kan benyttes til å øke lønnsomheten
i næringslivet. Studiet vil presentere teorier, metoder og teknikker som sikter mot
å frigjøre kapital, realisere kostnadsreduksjoner og forbedre forsynings- og
leveransekvaliteten. Studentene kan velge spesialisering i kvantitativ logistikk,
strategisk logistikk eller transportøkonomi.
Studiet skal ha et internasjonalt perspektiv.
Studiet skal kvalifisere for leder og mellomlederstillinger innen industri-,
varehandels- og transportbedrifter og offentlig forvaltning med hovedoppgaver rettet
inn mot ledelse og styring av verdikjeder og transportfunksjoner.
Studiet tar sikte på å fylle et behov for studieprogram innen disse feltene der det
i dag ikke finnes tilsvarende utdanningstilbud i Norge.
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4. KURSOVERSIKT
Generelt
På de neste sidene i studiehåndboka følger en omtale av de enkelte kurs som inngår
i studiene ved dh Molde. Kursene er inndelt etter følgende fagområder:
Administrative fag
Akvakulturfag
Bedriftsøkonomiske fag
Informatikkfag
Juridiske fag
Materialadministrasjonsfag
Matematiske fag
Revisjonsfag
Samfunnsøkonomiske fag
Språkfag
Statsvitenskapelige fag
Transportfag
Innenfor hvert fagområde er kursene sortert etter kurskode.
På den siste siden i studiehåndboka følger et kursregister fordelt etter fagområder
og en alfabetisk oversikt over kursene.
Under omtalen av de enkelte kurs på de neste sidene er det oppgitt aktuell
litteratur. Dette er ikke alltid det samme som pensumlitteratur. Pensumlitteratur
vil bli oppgitt av faglærer som underviser i kurset. Den oppgitte litteratur vil
likevel stort sett dekke pensum i kurset og gi et inntrykk av kursets innhold.
Studentene bør spesielt merke seg de forkunnskaper som er nødvendig for å følge
kurset. I kurs der det ikke er satt opp noen spesielle forkunnskaper, er det likevel
forutsatt at studentene har generell studiekompetanse eller tilsvarende.
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Administrative fag
Adll0 Organisasjonsteori

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen
Høstsemester
2 t forelesning og 2 t gruppearbeid pr. uke
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi stude_ntene en grunnleggende forståelse av hva en
organisasjon er, hvordan den fungerer og hvordan den kan
analyseres.
Kurset tar opp følgende emner:
- organisasjonsbegrepet
- organisasjonsteoriens historiske utvikling
- strukturer og prosesser
- organisasjonsutvikling og -endring.
Oppgis av faglærer.

Ad205 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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8
SvlO0 Det norske politiske og administrative system/
Sv105 Stats-og kommunalkunnskap
Vårsemester
10-12 t undervisning pr. uke i gjennomsnitt, inklusive foreles
ning, gruppearbeid og veiledning. Undervisningsformene vil
veksle mellom forelesninger og gruppearbeid. I tillegg vil det bli
lagt inn et større skriftlig innleveringsarbeid. Det vil bli lagt vekt
på å få til en aktiv dialog mellom foreleser og studenter.
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i offentlig
politikk utfra et organisasjonsteoretisk perspektiv.
Kurset tar opp følgende tema:
- historiske utviklingstrekk

LITTERATUR:

- ulike organisasjonsteoretiske emner med spesiell vekt på
byråkratiteori og beslutnings- og planleggingsteori
- analyse av ulike strukturer og prosesser som påvirker utfor
ming og utfall av offentlig politikk på ulike forvaltningsnivå
- spesielle problemområder som blir tatt opp er bl.a.: Politikk
og administrasjon, profesjonenes rolle, forv�ltning og omgivel
ser, styrings- og koordineringsproblem.
Oppgis av faglærer.

Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Adl 10 Organisasjonsteori
Vårsemester
2 t forelesning og 2 t gruppearbeid pr. uke
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en innføring i psykologiske emner og metoder som er
nødvendig for å få innsikt i menneskelig atferd i organisasjoner.
Kurset tar opp individ- og organisasjonspsykologiske emner som
adferdsteorier, persepsjon, gruppepsykologi, læring, trivsel og
motivasjon.
Oppgis av faglærer.

Ad400 Strategisk ledelse

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

2
Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi
Adl 10 Organisasjonsteori
Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi
In290 Informasjonssystemer
Bø330 Innføring i markedsføring
Vårsemester
4 t pr. uke
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gjøre studentene kjent med strategiske problemstillinger i
organisasjoner og teori og metoder som kan anvendes på denne
type problem. Kurset fokuserer på tilpasningen mellom organisa107

Innhold:

LITTERATUR:

sjonen og dens omgivelser og på koblingen mellom strategi og
organisasjonens personalfunksjon.
Strategiprosessen, fra idegrunnlag til iverksetting. Planlegging og
utvikling av organisasjonenes personale i forhold til orga
nisasjonenes strategi. Lover og avtaler i arbeidslivet som må
følges ved endringer i en organisasjons virksomhet. Læring i
organisasjoner, på individ-, gruppe og organisasjonsnivå.
Oppgis av faglærer.

AdSOO Organisasjonsutforming I

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:
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2
Adl 10 Organisasjonsteori
Høstsemester
3 t pr. uke. Arbeidsformen veksler mellom forelesninger,
studentpresentasjon og diskusjoner.
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
- Gi studentene innsikt i org.teori som forklarer og begrunner
organisasjoners strategier for å redusere usikkerhet.
- Gi en innføring i organisatoriske og administrative spørsmål
knyttet til bedrifters materialadministrasjon.
Hovedvekten legges på spørsmål knyttet til utforming av
organisasjoner og særlig beslutninger omkring organisering,
koordinering og kontroll med material- og produktflyten fra
råvareleverandør til endelig forbruker. Studentene må gjøre seg
kjent med organisasjonsteori som behandler bedriftsstrategier og
organisasjonsutforming for å redusere usikkerhet forårsaket av
avhengigheter til miljøelementer og mellom interne funksjoner.
Oppgis av faglærer.

Ad510 Organisasjonsutforming

Vekttall:·
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR

4
Adl 10 Organisasjonsteori
Høst- og vårsemester. Adgangsbegrensning
3 t pr. uke i høstsemesteret.
Intensiv undervisning i 4 uker i vårsemesteret. Arbeidsformen
vil veksle mellom forelesninger, studentpresentasjon og diskusjo
ner. Høstsemesteret er identisk med kurset Ad500 Organisasjons
utforming I. Vårsemesteret er en fortsettelse av dette kurset.
Avsluttende integrert eksamen over 2 dager, som dekker alle de
emner/kurs som går inn i påbyggingsstudiet Organisasjon og
ledelse.
Se formål under kurset Ad500 Organisasjonsutforming I. I
tillegg skal kurset
- gi studentene innsikt i hvilke faktorer som påvirker organisa
sjoners struktur og mulighetene for endring, samt strategier for
integrering av mennesker i organisasjonen.
Høstsemester: Se Ad500 Organisasjonsutforming I.
Vårsemester: Samspillet mellom situasjonsfaktorer og organisa
sjonsutforming. Ulike organisasjonsformer. Organisasjons
endring. Former for samordning og kontroll i organisasjoner.
Utforming av belønningssystemer. Organisasjonskultur.
Oppgis av faglærer.

Ad520 Forskningsdesign og metode

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Formål:

Innhold:

2
Svll0 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk.
Høstsemester. Adgangsbegrensning.
Veksler mellom forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Kurset har som formål å gi innsikt i forholdet mellom teoritra
disjoner og metodestrategier. Studentene vil få øvelse i å utvikle
og anvende sin faglige innsikt på problem innenfor et avgrenset
område, herunder utarbeidelse av en plan for fordypningsopp
gaver.
Kurset vil ta opp følgende tema:
- Hvordan formulere interessante og gjennomførbare problem
stillinger?
- Hvordan håndtere samspillet mellom data og teori?
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LITTERATUR:

- Hvordan anvende eksisterende teorier og hvordan kritisere og
videreutvikle disse teoriene?
- Etiske spørsmål i tilknytning til forskningsprosessen. Kurset
sluttes med at studentene leverer inn en oppgave som innehol
der en teoretisk og metodisk plan for prosjektoppgaven i
vårsemesteret. Oppgaven skal godkjennes av faglærer.
Oppgis av faglærer.

Ad530 Organisasjon og arbeid

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:
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3 (1 + 2)
Høst- og vårsemester. Adgangsbegrensning.
Intensiv undervisning i ca. 6 uker (2 uker i høstsemesteret og 6
uker i vårsemesteret).
Avsluttende integrert eksamen over 2 dager, og som dekker alle
de kurs/emner som går inn i påbyggingsstudiet Organisasjon og
ledelse.
Gi studentene kunnskap om de politiske, økonomiske, juridiske
og organisatoriske rammene for personalutvekslingen mellom
organisasjon og arbeidsmarked.
Kurset består av følgende 3 emneområder:
- Del 1 gir studentene grunnlag for å forstå forholdene i ar
beidslivet bl.a. ut fra historisk - sosiale forhold. Ulike former
for tilknytning til arbeidslivet vil også bli drøftet.
- Del 2 gir studentene en innføring i den kollektive og den
individuelle arbeidsrett. Hovedvekten blir lagt på gjeldende
lov og avtalerett ved ansettelse, oppsigelse, permittering og
avskjed.
- Del 3 gir studentene en innføring i aktuelle teorier og metoder
ved systematisk planlegging av tilgang og mobilitet av
menneskelige ressurser i organisasjonen.
Oppgis av faglærer.

Ad540 Organisasjonsteori

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Høstsemester. Adgangsbegrensning.
6 t pr. uker i peroder (tilpasset undervisningen i Bø520 og
Ad530).
Avsluttende integrert eksamen som dekker alle de emner/kurs
som går inn i påbyggingsstudiet Organisasjon og ledelse.
Gi studentene generell kunnskap om og innsikt i organisa
sjonsteori og ledelse, og danne basis for studiets øvrige kurs.
Kurset tar for seg ulike perspektiver på organisasjon og ledelse,
beslutningsprosesser i og mellom organisasjoner samt effekten
av ulike organisasjonsformer både internt i organisasjonen og i
samfunnet.
Oppgis av faglærer.

Møre

MELLoM -ro FA6iVERDENER. ...
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Akvakulturfag
Ak200 Oppdrettsbiologi

Vekttall:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:
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2
Høst- og vårsemester
Forelesninger, øvingsoppgaver
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Gi studentene en generell forståelse for artsvalg og de enkelte
arters biologi og miljøkrav slik at dette kan benyttes for optimal
lokalisering og drift i akvakulturanlegg.
- Noen fundamentale driftsmessige momenter
- Vannkvalitet og miljøbetingelser.
- Ytre og indre anatomi.
- Laksefiskens livssyklus og økologi i ville bestander.
- Laksefisk i oppdrett - livssyklus og strategier.
- Fysiologiske prosesser.
- Atferd hos fisk.
- Lokalisering i forhold til miljø.
- Oppdrett av marin fisk.
- Avfallsstoffer fra oppdrett.
- Muslinger, dyrking av skalldyr.
Bond, C. E.: Biology of fishes. Saunders College Publishing
1979.
Poppe, T.: Fiskehelse. John Grieg Forlag 1990.
Kryvi, H.: Kompendium i fiskeanatomi. Zoologisk laboratorium,
Univ. i Bergen 1989.
Døving, K./Reimers, E.: Fiskens fysiologi. John Grieg Forlag.
Norske Fiskeoppdretteres forening: Fiskeoppdrett i harmoni med
Naturen.
Artikkelsamling.

Ak250 Oppdrettsøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:

2
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi/Bø101 Grunnkurs i inve
steringsanalyse
Tid:
Vårsemester
Undervisning:
3 t pr. uke
Innhold:
- Rammevilkår for oppdrett
- Samspill produksjon - marked
- Kostnadsstrukturer
- Finansiering av oppdrettsvirksomheten
- Berging av driftskapitalbehov
- Valg av ulike driftsstrategier for mat og settefiskanlegg,
lønnsomhetsan�lyser
- Risiko - risikoavlastning
LITTERATUR: Liabø, L.: Forelesningsnotat: Oppdrettsøkonomi
· Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser

Ak300 Fiskeernæring I

Vekttall:
Tid:

Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Høstsemester (kan bli gjennomført som intensivkurs over 14
dager)
Forelesninger og instruktiv praksis
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Gi studentene en generell innføring i ernæringsmessige behov
hos fisk og sammensetning av fiskefor. Tilegne studentene
kunnskap om hvordan foring og fortildeling best kan utføres og
kontrolleres i praksis.
- Næringskrav hos laksefisk.
- Forbehov, foropptak og vekst i ferskvann og sjø.
- Behandling, teknisk kvalitet og næringsverdi hos tørrfor og
våtfor/mjukfor. Foring og fortildeling av settefisk, matfisk og
stamfisk.
Hauge, J. G. , Kleppe, R. K., Christensen, T. B.: Biokjemi.
Tana 1990.
Fagartikler fra AKVAFORSK.
Artikkelsamling.
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Ak310 Internasjonal akvakultur
Vekttall:
Tid:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:

Formål/innhold:

Litteratur:

1
Høstsemester
Ak:200 Oppdrettsbiologi eller tilsvarende
Forelesninger, øvelser
Skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi studentene en oversikt over arter av fisk (og enkelte krepsdyr
og muslinger) som blir oppdrettet i ulike deler av verden.
Naturlig utbredelse og oppdrettsbetingelser for de viktigste
artene blir gjennomgått, samt kunnskap om størrelse på produk
sjonen i de ulike regioner.
Kråkenes, R.: Viktige arter av fisk og krepsdyr. Sogn og
Fjordane distriktshøgskole 1990.
Kråkenes, R.: Akvakulturproduksjon i de ulike regioner. Sogn
og Fjordane distriktshøgskole 1990.
Artikkelsamling

Ak321 Oppdrettsteknologi I

Vekttall:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:
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4
Høstsemester
Forelesninger, ekskursjon og instruktiv praksis
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Gi studentene en innføring i ulike anleggstyper, driftsutstyr og
driftsteknikk.
Teknisk oppbygging av ulike anleggstyper på land og i sjø,
oppdrettsteknikk, utstyr, drift, slakting og kvalitet, sikkerhet,
miljøkrav, vannbehandling, juridiske aspekter.
Tvenning, H.: Akvateknikk I. Vanntransport-vannbehandling.
Universitetsforlaget, 1990.
Tvenning, H.: Akvateknikk Il. Overvåking-Energianleggproduksjonsanlegg. Universitetsforlaget 1991
Gebauer, R./Eggen. G./Hansen, E./Eikebrokk, B.: Oppdretts
teknologi. Tapir 1992.
Artikkelsamling.

Ak330 Mikrobiologi/fororganismer

Vekttall:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

1
Høstsemester
Forelesninger, øvinger og gruppearbeid
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Gi studentene en generell innføring i mikrobiologi, og hvor
mikroorganismenes vekstvilkår hos fisk blir vektlagt. Studentene
får kunnskap om alternative næringsdyr og deres miljøbe
tingelser for produksjon av marin fiskeyngel.
Mikroorganismer (bakterier, sopp og virus), mikroorganismer i
det biologiske system, vekstbegrensninger, generell immunologi.
Alger som for til hjuldyr eller saltkreps, algers biokjemi og
biologi.
Kommuneveterinær A. Storset: Kompendium: Mikrobiologi og
immunologi.
Artikkelsamling

Ak340 Fiskehelse

Vekttall:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Høst- og vårsemester
Forelesninger, ekskursjon og instruktiv praksis
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Gi studentene kunnskap om aktuelle sykdommer i norsk
fiskeoppdrett og forebygging av disse. Gi kunnskap om den
opptreden og behandling næringen er best tjent med ved
sykdomsutbrudd.
Sykdomslære, vaksinering, fremgangsmåte ved sykdomsut
brudd, kjemikaliebehandling, legemidler, smitteforebyggende
tiltak på anlegg, offentlig sykdomsbekjempelse, helseplanarbeid/
helsekontroll.
Poppe, T. red.: Fiskehelse. John Grieg Forlag, 1990.
Fagartikler fra AKVAFORSK.
Artikkelsamling.

115

Ak350 Avisarbeid

Vekttall:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
Innhold:

LITTERATUR:

2

Høst- og vårsemester
Forelesninger, øvingsoppgaver, gruppearbeid
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Kurset skal gi studentene en innføring i det teoretiske grunnlaget
for avlsarbeid med fisk, og om organiseringa av dette arbeidet
i Norge.
Høst: Cellelære, arvelære, endringer av genfrekvenser, variasjon
i miljøet, øvingsoppgaver; generell statistikk, genetisk grunnlag
for egenskaper, avlsvurdering, avlsmetoder, seleksjonsmetoder.
Vår: Det praktiske avlsarbeidet, avlsmål, organisering av det
norske avlsprogrammet, avlsmetoder, testing og utvalg, art og
stammer, særoppgaver.
Malmfors, B.: Genetik och husdjurforadling - en introduksjon.
Kompendium Ås-NLH, Uppsala, 1988.
Skjervold, H.: Husdyravl. Landbruksforlaget 1983.
Gjerde, B.: Fiskeavl, laks og regnbogeaure. AKVAFORSK/
NLH 1991.
Gjedrem, T.: Fiskeoppdrett med framtid
Hauge, J./Kleppe, R., K./Christensen, T., B.: Biokjemi. Tano
1990.
Mortensen, A., Gjerde, B., Hindar, K. og Rønningen, K.:
Avlsarbeid i røyeoppdrett. Aqua Books 1992.

Ak400 Fiskeernæring Il

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
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2
Bygger på Ak300 Fiskeernæring I eller tilsvarende
Vårsemester (kan bli gjennomført som intensivkurs over 14
dager)
Forelesninger og instruktiv praksis
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Å gi studentene en grundig forståelse av ernæringsmessige
behov hos laksefisk. Sette dem i stand til å anvende denne
kunnskapen i driftsoptimering og styrt produktkvalitet i fiske
oppdrett.

Innhold:

LITTERATUR:

- Næringskrav hos laksefisk
- Egenskaper ved formidlene
- Pigmentering av laksefisk
- Foring og produktkvalitet
- Sammenligning av for på markedet
- For og miljøpåvirkning
Se Ak300 Fiskeemæring I.

Ak421 Oppdrettsteknologi Il

Vekttall:
Tid:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Vårsemester
Ak321 Oppdrettsteknologi I eller tilsvarende
Forelesninger, ekskursjoner og instruktiv praksis
Skriftlig eksamen
Tallkarakter.
Sette studentene grundig inn i produksjonsplanlegging og
driftsstyring slik at en blir i stand til å optimalisere produksjo
nen. Gjøre studentene kjent med offentlig administrasjon,
lovverket og organisasjoner knyttet til næringen.
Transport av levende fisk, driftsstyring og driftsoptimalisering,
sjøvannskvalitet, renseprosesser for vann, prosjektering av
oppdrettsanlegg, kontroll med fiskens atferd, eksport, lover,
offentlig forvaltning og organisasjoner knyttet til næringen.
Se Ak321 Oppdrettsteknologi I.
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Bedriftsøkonomiske fag
Bø00l Forkurs i bokføring

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

LITTERATUR:

0
Ingen spesielle
August - oktober
2 t hver dag før semesterstart, deretter 2 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen med karakterene Bestått/ikke bestått.
Denne prøven må være bestått før en kan gå opp til eksamen i
Bø200 Finansregnskap.
Formålet med dette kurset er å gjøre studentene kjent med det
registrerings- og rapportsystem som et regnskap bygger på.
Studentene skal mestre bokføring av vanlige forretningstilfeller
samt avslutning av resultatregnskap og balanse.
Lien, L.M. og Sandvik, O.H.: Saldo, Gyldendal, Oslo.

Bøl00 Innføring i bedriftsøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

118

2
Ingen spesielle
Høstsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
En tar sikte på å gi studentene innsikt i og en forståelse av de
mest sentrale avgjørelsesproblem i bedriftene.
- Kostnadsteori
- etterspørselsteori
- markedstilpassing
- prissetting
- valg av produkt og produktsammensetning
- kapitalstyring
- og en del innføringstema knyttet til ulike sider ved regnskap,
budsjettering og finansiering.
Boye, K.: Kostnads- og Inntektsanalyse. Tanum.
Pensum blir vurdert endret. Støtte- og supplerende litteratur vil
bli publisert ved semesterstart.

BølOl Innføring i investeringsanalyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen spesielle
Høstsemester
4 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset har til hensikt å gi en forståelse av teknikker for nytte
maksimering når de forskjellige alternativers konsekvenser er
fordelt over tid. Det legges spesielt vekt på praktisk bruk av
investeringsanalysen.
Første del av kurset kan deles i 7 deler:
- Del I gjennomgår det teoretiske grunnlaget for nåverdimo
dellen, basert på mikroteori.
- Del 2 tar for seg diskontering, nåverdi og tidsdominans.
Finansmatematikken gjennomgås.
- Del 3 tar for seg bruken av nåverdi og internrente. Fordeler
og ulemper diskuteres.
- Del 4 gjennomgår alternative investeringskriterier, f.eks. Pay
Back og Annuitetsmetoden.
- Del 5 gjennomgår konstruksjon av kontantstrømmer. Skatt og
inflasjon gjennomgås.
- Del 6 tar for seg utskiftingsproblemer.
- Del 7 behandler kapitalrasjoneringsproblemer. Løsninger ved
nåverdiindeks og LP diskuteres.
Andre del av kurset vil legge vekt på den praktiske bruken av
investeringsanalysen. Spesielt vil en ta for seg budsjettering av
kontantstrømmene og oppøve evnen til å bruke investerings
analysen i forskjellige beslutningssituasjoner.
Brealey, R., Myers, S.: Principles of corporate finance.
Bøhren, Ø., Gjærum, P. I.: Budsjettering, investering og
finansiering.

Bø200 Finansregnskap med analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:

2
Bø00 I Forkurs i bokføring. NB! Prøve i bokføring må være
bestått før eksamen i finansregnskap.
Vårsemester
119

Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi studentene en grunnleggende innsikt i finansregnskapets
oppbygging og rammebetingelser.
Gi studentene en forståelse for og nødvendige kunnskaper til å
behandle regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide finansier
ingsanalyser og foreta analyse av regnskaper og verdivurderinger
av selskaper.
- Finansregnskapets oppbygging: Fra bilag til finansregnskap
- Finansregnskapets rammebetingelser gitt i regnskapslovgivning
og god regnskapsskikk
- Finansregnskapets vurderingsregler
- Sentrale regnskapsmessige måleproblemer
- Forholdet mellom regnskap og skatt
- Regnskapsanalyse
- Strømningsanalyser
- Verdivurdering av selskaper basert på finansregnskapet
- Kritikk av regnskapet
Kinserdal, A.: Regnskapsanalyse. Bedriftsøkonomens Forlag.

Bø300 Investering/finansiering

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:
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2
Bø100 Innføring i bedriftsøkonomi
Sø2 I O Mikroøkonomi
Mk101 Innføring i matematikk
Høstsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkaraker
Kurset har til hensikt å gi en forståelse av teknikker for nytte
maksimering når de forskjellige alternativers konsekvenser er
fordelt over tid. Også tilfeller der konsekvensene er usikre vil bli
behandlet.
Kurset gjennomgår det teoretiske grunnlaget for nåverdi
modellen, basert på mikro-teori. Videre blir finansmatematikk og
forskjellige investeringskriterier gjennomgått, samt budsjettering
av kontantstrømmer og behandling av skatt og prisstigning.

LITTERATUR:

Utskiftings- og kapitalrasjoneringsproblemer blir også behandlet.
Siste del av kurset tar for seg beslutninger under usikkerhet, og
porteføljebeslutninger. Uløste problemer som optimal kapital
struktur og dividendepolitikk tas opp.
Brealey, R., Myers, S.: Principles of corporate finance.
Bøhren, 0., Gjærum, P. I.: Budsjettering, investering og
finansiering.

Bø310 Regnskap

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

4
Bø00 1 Forkurs i bokføring
Bø300 Investering/finansiering
(bør tas parallelt i høstsemesteret)
Høstsemester og vårsemester
3 t pr. uke
5 t skriftlig eksamen i vårsemesteret
Tallkarakter
Gi studentene nødvendige kunnskaper for å kunne utarbeide
årsoppgjør/konsernoppgjør i samsvar med aksjeloven/regn
skapslovens regler.
Kurset avgrenses til de arbeidsoppgaver som følger etter at årets
løpende bokføring av forretningstilfeller er avsluttet. Sentralt i
kurset står de lovregler som gjelder for årsoppgjøret/konsernopp
gjøret og som finnes i aksjeloven, regnskapsloven og skattelo
ven. I tillegg vil samtlige anbefalinger til god regnskapsskikk
publisert av Norsk Regnskapsstiftelse og Norske Statsautoriserte
Revisorers Forening gjennomgås. Stoffet blir utdypet med en
rekke arbeidsoppgaver og eksempler fra norske børsnoterte
aksjeselskap. Kurset er klart yrkesorientert mot de som sikter
mot regnskap som arbeidsområde, men vil også være nyttig for
alle som er interessert i å kunne lese og forstå et foretaks
offisielle regnskap.
Tellefsen, J. T.: Årsregnskapet. Universitetsforlaget.
Kinserdal, A.: Regnskapsanalyse. Bedriftsøkonomens forlag.
Revisors håndbok
Artikkelsamling
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Bø330 Innføring i markedsføring

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen spesielle
Høstsemester
Intensiv undervisning i høstsemesterets første del (fram til ca.
20. okt.)
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en beskrivelse og forståelse av hvorledes bedrifter/organi
sasjoner kan tilpasse seg sine markeder/omgivelser gjennom
planlegging, markedsanalyser og utforming av markedsinnsats.
Kurset vil være obligatorisk kurs for studenter som ønsker å
studere videre ved det I -årige diplomstudiet i Markedsføring og
intemasjonalisering.
- Strategisk planlegging/markedsplanlegging.
- Markedsundersøkelser.
- Forbrukeradferd.
- Virkemidler/markedsinnsats.
Kotler, P.: Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget, Prentice
Hall International, 1992

Bø340 Offentlig regnskap og budsjettering
Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål/innhold:

LITTERATUR:
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2
Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi
Bø200 Finansregnskap med analyse
Høstsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Emnet gir en innføring i prinsippene for den offentlige regn
skapsføring, statlige, kommunale og fylkeskommunale regn
skapsforskrifter, statlig og kommunal budsjettering og planleg
ging.
Mauland, H. og Mellomvik, F.: Budsjett, regnskap og økonomi
styring i offentlig sektor. Bedriftsøkonomens forlag.
Planlegging og budsjettering i staten. TANO-forlag.
Forskrifter for kommunale og fylkeskommunale regnskaper av
1.03.90. Akademika A/S, Oslo. - Supplerende litteratur.

Bø400 Driftsregnskap
Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Bø300 Investering/finansiering
Bø330 Innføring i markedsføring
Adl 10 Organisasjonsteori
Sø300 Offentlig økonomi
InlOl Innføring i EDB
Mk231 Statistikk I
Vårsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kursets hovedmål er å framskaffe og bruke interne styringsdata
for økonomisk styring av foretaket. Kurset tar utgangspunkt i
driftsregnskapets ulike formål: beslutningsformålet, kontrollfor
målet og kalkyleformålet. Det framheves at driftsregnskapets
utforming i det enkelte tilfelle må baseres på en avveiing av
nytte og kostnad for den aktuelle bedrift. Kurset gir innsikt i de
viktigste prinsipper og systemer for driftsregnskap.
Kurset gjennomgår videregående internregnskap med vekt på å
framskaffe data for økonomisk styring og kontroll. Kurset
inneholder en behandling av normalkalkulasjon, standardkal
kulasjon, varelagervurdering, kostnadsfordeling, prosessregnskap
og problemet med felleskostnader.
Videre gjennomgås planlegging og budsjettering med vekt på
anvendelse i foretakets økonomistyring.
Bruk av budsjett- og regnskapsdata for kontrollformål gjen
nomgås, samt kontrollproblemet i tjenesteytende virksomhet.
Pensumlitteratur er under vurdering.

Bø430 Operasjonsanalyse

Vekttall:
Forkunnskaper:

2
Bø300 Investering/finansiering
Bø330 Innføring i markedsføring
Adl 10 Organisasjonsteori
Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi
Sø300 Offentlig økonomi
InlOl Innføring i EDB
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Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

Mk231 Statistikk I
Vårsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset tar sikte på å gi en innføring i og forståelse av optimal
iseringsteknikker i forskjellige bedriftsøkonomiske beslut
ningsproblem. Foruten å ta opp forskjellige optimaliseringstek
nikker, forsøker en å integrere tema som er tatt opp i andre
bedriftsøkonomiske kurs.
En vesentlig del av kurset tar for seg lineær programmering og
Simplex-metoden. Det legges stor vekt på å formulere problem
stillinger fra mange forskjellige emner, samt trening i bruk og
forståelse av EDB-programmer for LP. Det gis også en innføring
i heltallsprogrammering.
Videre gis det en innføring i beslutninger under usikkerhet, med
bruk av beslutningstrær og bayesiansk beslutningsanalyse. Det
gis også en kort innføring i simulering, et tilgrensende tema.
For bruk i planlegging gis en kort innføring i prognoser, samt
tilhørende EDB-programmer. Det gis også en innføring i de
termeniske lagermodeller.
Videre gis en innføring i dynamisk programmering, med vekt på
ulike anvendelser.
Avslutningsvis diskuteres ikke-lineær programmering.
Taylor, B. W.: Introduction to Management Science.

Bø500 Internasjonal markedsføring

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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2
Bø330 Innføring i markedsføring
Høstsemester. Adgangsbegrensning
Intensiv undervisning i 4 uker fra semesterstart
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi innsikt i internasjonaliseringsprosessen og
hvorledes eksportbedrifter kan tilpasse og utvikle markedsfør
ingsinnsatsen mot internasjonale markeder.
- internasjonaliseringsprosessen/internasjonaliseringsstrategier internasjonal markedsanalyse.

LITTERATUR:

- Arbeidsbetingelser for norske eksportbedrifter.
- Økonomiske, politiske, kulturelle og sosiale arbeidsbetingelser i utemarkedene.
- Valg av produkt, marked og markedsføringsinnsats på
- eksportmarkedene
- Organisering, planlegging og gjennomføring av eksportarbeidet.
Keegan, W. I.: Multinational Marketing Management. Prentice
Hall.
Solberg, C. A.: Eksportmarkedsføring. Tana.
Artikkelsamling i internasjonal markedsføring.

Bø510 Markedsanalyse og metode

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

·3
Høstsemester. Adgangsbegrensning
Intensiv undervisning i ca. 5 uker. Forelesninger, gjestefore
lesninger, øvelsesoppgaver og dataanalyseseminar.
Eksamensform: Skriftlig. Tallkarakter og/eller fagoppgave.
Formål:
Kurset skal gi kunnskap og innsikt i markedsforskningsprosessen
og gi forståelse av hvorledes ulike metodiske opplegg kan
benyttes ved gjennomføring av markedsundersøkelser. Det gis en
spesiell innføring i internasjonal markedsforskning.
Innhold:
- Konkretisering av markedsanalytiske problemstillinger.
- Design og gjennomføring av markedsundersøkelser.
- Internasjonal markedsforskning.
- Seminar i dataanalyse.
LITTERATUR: Douglas, S. P., Craig, S. S.: International Marketing Research.
Prentice Hall.
Selnes, F.: Markedsundersøkelser. Tana.
Artikkelsamling i internasjonal markedsforskning.
Braathen, S.: "SPSSX som analyseverktøy anvendt i kandidat
oppgaver". MRDH, Molde.
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Bø520 Strategi og ledelse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

3
Ingen
Høstsemester. Adgangsbegrensning
Intensiv undervisning i ca. 5 uker. Det forutsettes aktiv med
virkning fra studenter med gruppearbeid, presentasjon, etc.
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi studentene en forståelse for og kunnskap om
strategi som middel for vekst i foretaket. Sentrale problemstil
linger i forbindelse med utvikling av strategi og ledelse vil bli
gjennomgått.
- Utvikling av strategiprosesser
- Interne/eksterne analyser
- Strategianalyse
- Strategi og ledelse.
Normann, Rickard: Skapende føretagsledning, Bonniers.
Quinn, J.B., Mintzberg, H., James, R.M.: The strategy Process.
Prentice Hall.
Artikkelsamling. CASE.

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

126

4
Obligatoriske fag i det 2-årige øk. adm. studiet
Høst- og vårsemester. Adgangsbegrensning.
3 t pr. uke
6 t skriftlig eksåmen
Tallkarakter
Kurset har som formål å integrere viktige kunnskapselementer
fra bedriftsøkonomikursene, og oppøve evnene til å analysere
bedriftens tilpasningsproblemer og å løse disse.
Kurset er en videreføring av de obligatoriske kursene på
øk.adm.-studiet, spesielt bedriftsøkonomikursene. Det vil være
et utstrakt bruk av oppgaver og større cases, som for det meste
må løses ved hjelp av EDB. Det legges stor vekt på kunne
omformulere ustrukturerte problemsituasjoner til mulige hand
lingsplaner, samt å optimalisere disse. Kurset omhandler
følgende emner:

LITTERATUR:

- Nullpunktanalyser og simulering
- Lineær programmering og planlegging
- Kostnadsestimering og regresjon
- Kostnadsanalyse og prissetting
- Kostnadsfordeling og serviceavdelinger
- Kostnadsfordeling og felleskostnader
- Kostnadskontroll og avviksanalyse
- Kostnadsmåling og resultatmåling ved prisstigning
- Divisjonalisering og internprising
- Styring av desentraliserte enheter
Kaplan: Advanced Management Accounting
Ytterligere lærebøker, artikler og kompendier oppgis av faglærer.

Bø535 Bedriftsøkonomisk analyse

Vekttall
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:

Formål/innhold:
LITTERATUR:

2 (kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset Bø530)
Obligatoriske fag i det 2-årige transportøkonomi- eller øk.adm.studiet
Høstsemester. Adgangsbegrensning
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Se under kurset Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse. Studentene
ved påbyggingsstudiet i transportøkonomi følger undervisningen
i første halvdel av kurset Bø530.
Se under kurset Bø530

Bø540 Regnskapsanalyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

2
Obligatoriske fag i bedriftsøkonomi fra det 2-årige øk.adm.
studiet
Høstsemester. Adgangsbegrensning.
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
En rekke sentrale regnskapsmessige problem tas opp. Det blir
lagt stor vekt på å drøfte problemene i lys av generell be127

Innhold:

LITTERATUR:

driftsøkonomisk teori som studentene har tilegnet seg i det 2årige økonomisk/administrative studiet.
Et hovedmål vil være å oppøve studentenes kritiske sans i
forhold til regnskapsanalysen. En rekke problemstillinger der
valg av regnskapsprinsipp gir store utslag på de tall som
presenteres, blir tatt opp. En vesentlig del av tiden vil bli brukt
til casediskusjon.
Følgende temaer blir drøftet spesielt i forhold til regnskaps
analysen:
- Regnskapet og prisstigning
- Regnskapsmessig behandling av leasing
- Regnskapsmessig behandling av pensjonsforsikringer
- Regnskapsmessig behandling av poster i regnskapet med
kjent framtidig kontantstrøm (obligasjonslån med underkurs,
leasing)
- Gjeld i utenlandsk valuta.
Artikkelsamling

Bø600 Markedsplanlegging og konkurransestrategier

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

Innhold:
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2
Vårsemester. Adgangsbegrensning
Intensiv undervisning i en ca. 4 ukers periode. Det forutsettes
aktiv medvirkning fra studenter i form av gruppearbeid, pre
sentasjoner, m.m.
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset bygger på kurs i strategisk planlegging og ledelse og
internasjonal markedsføring. Analyse av rammevilkår for
nasjonal og internasjonal virksomhet, gjennomgang av ulike
modeller for internasjonaliseringsstrategier samt drøfting av
kritiske aspekter av internasjonal strategi og iverksettelse og
organisering vil være sentrale områder i dette kurset.
Videre vil studier og analyse av bransjestruktur og konkurran
seforhold være et annet sentralt tema i kurset.
- Modeller for analyse og vurdering av markedsstrategier/
strukturer.
- Konkurranseanalyse og struktur.
- Strategiiverksettelse og strategistruktur.

LITTERATUR:

- Organisasjonsmodeller.
- Samarbeid og nettverk.
Porter, M. E.: Competitive Strategy. Free Press
Porter, M. E.: Competitive Advantage. Free Press
Artikkelsamling i merger and acquisition. CASE.

Bø610 Markedsanalytisk problemløsning

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål/innhold:
LITTERATUR:

2
Vårsemesteret. Adgangsbegrensning
Intensiv undervisning i 4 uker. Forelesninger, gjesteforelesninger,
databasesøking, case og utarbeidelse av eksamenspaper.
Innlevering av eksamenspaper/fagoppgave.
Oppøvelse og gjennomføring av analyser av konkrete markeds
analytiske problemer med forankring i studiets teoretiske og
faglige ramme/innhold.
Et spesielt utarbeidet studiemateriell som utdeles ved kursstart.

. ...

Bø620 Finansieringsteori

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

2
Obligatoriske fag i bedriftsøkonomi fra det 2-årige øk.adm.
studiet
Vårsemester. Adgangsbegrensning.
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset søker å gi innsikt i aktuelle problemstillinger innen
moderne finansieringsteori.
- Moderne investeringsteori, verdipapirer og markeder
- Sammensetning av aksjer i porteføljer
- Beregning av "The Effcient Set"
- Index-modeller
- Kapitalverdimetoden og empiriske tester
- Prisfastsettelse ved hjelp av arbitrasje (APT)
- Rentenivå og avkastningskurven
- Styring av obligasjonsporteføljer
- Opsjoner
- Anvendelse av opsjonsteori (på f.eks. kapitalstruktur-
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LITTERATUR:

problematikken)
- Termin- og futurekontrakter
- Skatter og verdipapirer
- Markedseffesiens og empiriske tester.
Robert A. Haugen: Modem Investment Theory. Prentice Hall.
R.A.Brealey and S.C.Myers: Principles of Corporate Finance.

/
/
/

r/

(
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Informatikkfag
Studentene bes merke seg at Seksjonen for Informatikk gir valgfag uregelmessig.
Seksjonen vil alltid gi en oppdatert plan for kursavviklingen for det nærmeste året.

InlOl Innføring i EDB
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen spesielle
Høstsemester
2 t forelesning pr. uke
Godkjenning av oppgaver. 4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Målsettingen er å gi studentene innsikt i datamaskinens opp
bygging og virkemåte. Videre vil en gi det nødvendige teoretiske
og praktiske grunnlag for å kunne ta i bruk datamaskinen som
verktøy på sentrale områder. Studentene vil også få kjennskap
til systemutviklingsprosessen, slik at de kan delta i slikt arbeid.
De fleste kurs i datafag bygger på Inl10 Innføring i programme
ring. Studenter som er interessert i å ta flere datafag, bør derfor
ta Inl 10 i stedet for InlOl.
Gjennom forelesningene vil følgende emner bli behandlet:
Forskjellige typer datamaskiner, periferiutstyr (skjermer, skriver
m.m.), fysisk datanett, logiske nett, operativsystem, databasesys
tem, programmeringsspråk, feilkilder i programmet, sikring mot
tap av data, sikring mot misbruk, personvernlovgivning, etc.
Prosjektoppgaver. Det gis flere obligatoriske oppgaver i
forbindelse med kurset, f.eks.:
- Bruk av tekstbehandlingssystem. En rapport skal skrives ved
hjelp av et tekstbehandlingssystem.
- Bruk av regneark. Et problem innen økonomi vil bli pres
entert. Dette skal analyseres ved hjelp av regneark.
- Bruk av database. Ved hjelp av et databaseprogram skal det
utvikles et enkelt system for registrering av ansatte i et firma.
Aasen, I.J., Brattvåg, T., Eidhammer, I. og Tøfte, H.: Innføring
i databehandling.
I tillegg kommer brukerveiledning for de enkelte program
systemene.
Evt. tilleggslitteratur oppgis av faglærer ved kursstart.
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In102 Videregående databehandling
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:

Innhold:

LITTERATUR:

2 (Kurset gir ikke vekttall for Informatikk-studenter)
InlOl Innføring i EDB
Vårsemester
2 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Godkjenning av oppgaver
Tallkarakter
Kurset vil omfatte flere emner og er å oppfatte som en viderefø
ring og utdyping av kurset InlOl. Kurset er nytt av året og har
enda ikke funnet sin "endelige" form. En mer detaljert beskrivel
se av kurset vil derfor bli gitt ved kursstart og i neste utgave av
Studiehåndboka.
Oppgis av faglærer ved kursstart.

InllO Innføring i programmering

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Innhold:
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3
Ingen spesielle men god analytisk og logisk evne trengs
Høstsemester
4 t forelesninger og 2 t organiserte øvinger pr. uke
6 t skriftlig
Tallkarakter
Det vil først bli gitt en innføring i en datamaskins generelle
virkemåte og en generell introduksjon til databehandling. Kurset
gir videre en grundig innføring i programmering og trener
spesielt evnen til å gi beskrivelser av hvordan problem løses.
Slike beskrivelser, også kalt algoritmer, blir formulert først på
norsk og engelsk og siden i programmeringsspråket Ada.
Studentene lærer seg først å finne en måte å løse et problem på,
formulere måten klart, konsist og begripelig og deretter transfor
mere denne til et språk som en datamaskin skjønner. Kurset har
også som mål å gjøre studentene til generelt dyktige problem
løsere. De grunnleggende ingredienser i et programmeringsspråk
som blir vektlagt er:
- Variabler og hvordan man spesifiserer tillatte variabelverpier
med typedeklarasjon
- Tildeling, seleksjon og iterasjon
- Representasjon av informasjon med datastrukturer som records

LITTERATUR:

og arrays
- Oppdeling av en stor algoritme i mange små gjennom å bruke
prosedyrer og funksjoner
- Hvordan man angriper et stort problem med top-down design
og step-wise refinement.
Det vil bli gitt øvelser i tilknytning til forelesningene. En del av
øvningene er arbeidskrevende og obligatoriske.
Skansholm, J.: "Ada From the Beginning", Addison-Wesley,
1988
Harel, D.: Algorithmics: The Spirit of Computing, Addison
Wesley.

In120 Programmering

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:
Innhold:

2
In110 Innføring i databehandling
Vårsemester
2 t forelesninger og 2 t organiserte øvinger pr. uke
6 t skriftlig
Tallkarakter
Til å begynne med studeres utvikling av generelle
verktøyskasser, abstrakte datatyper, som kan brukes om og om
igjen. En abstrakt datatype, som består av en datatype sammen
med spesielle funksjoner for å manipulere denne, implementeres
i Ada som en pakke (package). En Ada pakke, som delvis
tilsvarer et objekt i C++, gjør det også mulig å dele opp et stort
program i relativt uavhengige deler som kommuniserer med
hverandre gjennom vel definerte grensesnitt. Slik oppdeling og
informasjon hiding er spesielt viktig for programmering-in-the
large og når et stort team av programmerere arbeider på samme
prosjekt.
En annen del av pensum er dynamiske datastrukturer, som f.eks.
lister, hvordan de manipuleres som en abstrakt datatype og
hvordan denne implementeres i Ada. Kurset behandler videre
polymorfe og generiske datastrukturer og gir en introduksjon til
funksjonell programmering i Ada. Det vises gjennom eksempler
at en funksjonell programmeringsstil med rekursjon og abstrakte
polymorfe datatyper ofte gir program som er 4-5 ganger kortere
enn for tradisjonell stil med iterasjon og statiske datastrukturer.
133

LITTERATUR:

Funksjonell programmering gjør det også mye enklere å
gjenbruke koder.
Jan Skansholm: "Ada From the Beginning", Addison-Wesley,
1988.
Åke Wikstrøm: "Introduction to Functional Programming"
Prentice-Hall International, Englewood-Cliffs, 1987.

In201 Objektorientert programmering

Vekttall:
Forkunnskap:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

Litteratur:

5
In110 Innføring i programmering
Høstsemester
4 t forelesning og 2 t organiserte øvinger pr. uke
Skriftlig eksamen over 6 timer. Obligatoriske øvinger må være
godkjent
Tallkarakter
Kurset vil gi en solid innføring i prob_lemløsing og program
mering ved hjelp av objektorienterte metoder. Kurset danner
basis for flere etterfølgende kurs.
Aktuelle emner er blant annet:
- Objektorientert analyse og design
- Bruk av klassebibliotek
- Objektorientert programmering
- Dataabstraksjon og datatyper
- Rekursjon
- Programmeringsteknikker
Programmeringsspråket C++ blir brukt både i forelesningene og
øvelsene. Flere av øvelsene, hvorav en stor, vil være obligato
riske.
Oppgis av faglærer ved kursstart.

In250 Systemering
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
134

3
Inl 10 Innføring i programmering.
Adl 10 Organisasjonsteori I
Vårsemester
4 t pr. uke
6 t skriftlig eksamen

Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

Tallkarakter
Kurset skal gi innføring i begreper, problemstillinger, teori og
arbeidsoppgaver som er sentrale når en skal utvikle informasjon
ssystemer for en virksomhet. Man skal kunne redegjøre for
forskjellige faser, metodeområder og verktøy i systemeringen.
Kurset skal også gi trening i praktisk arbeid med verktøy og
metoder og opparbeide forståelse for systemeringsarbeidets
organisatoriske aspekter og betydningen av samarbeid mellom
ulike interessenter.
- Grunnleggende begreper og problemstillinger
- Generell systemteori, informasjonssystemteori
- Problem- og forandringsanalyse
- Faser i systemarbeidet, 'livssyklusmodellen'
- Arbeid med ulike beskrivelsesteknikker og modeller
- Prosjektorganisasjon og -ledelse
- Informasjons- og datasikkerhet.
Whittien, Bentley og Barlow: "Systems Analysis and Design
Methods". IRWIN 1989.
Artikkelsamling.

In300 Filorganisering og databasesystemer

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

5
In 120 Programmering
Vårsemester
4 t pr. uke med forelesning. Gruppearbeid i ca. 10 uker
6 t skriftlig eksamen. Gruppearbeidet må være godkjent
Tallkarakter
Kurset skal gi praktisk og teoretisk kunnskap om fil- og databas
esystemer. Etter kurset skal man være i stand til å vurdere hva
slags lagringsstruktur som best kan betjene ulike oppgaver.
Studentene skal kjenne til hva som omfattes av konseptuell
databasekonstruksjon og kunne utvikle databasebaserte inform
asjonssystemer.
Kurset tar opp følgende tema:
- Sekvensielle, relative og indeks-sekvensielle filer
- Typer av randomiserte filer
- Konseptuell databasekonstruksjon med datamodellering og
normalisering
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- Utvikling av relasjons-database og bruk av INGRES relasjonsdatabasesystem
- Bruk av SQL interaktivt og "embedded"
- Optimalisering av SQL-kall
- Sikring av data i databaser og flerbrukskontroll
- Distribuering og objektorientering
Elmasri & Navathe: "Fundamentals of Database Systems".
Addison - Wesley. Publishing Co. 1987.
Artikkelsamling med stoff fra manualer, tidsskrifter og andre
kilder.

InSOO Hovedoppgave

Vekttall:
Forkunnskaper:

Varighet:
Eksamen:
Formål:
Innhold:
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10
For å starte på hovedoppgaven kreves det at kandidaten har
bestått eksamen i samtlige obligatoriske fag for datafagstudiet.
Seksjon for informatikk kan i spesielle tilfeller fravike denne
regelen.
1 år
Skriftlig rapport og muntlig foredrag
Tallkarakter
Gi studentene erfaring med et større selvstendig arbeid, og
muligheter for fordypning i et emne.
Hovedoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. Den
vil vanligvis bestå av en teoretisk del 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
metoder og teknikker som er brukt i den praktiske delen, m.m.
I den praktiske delen skal studentene vanligvis utvikle et
programsystem.
Studentene kan selv foreslå oppgaver. I så fall skal oppgavene
godkjennes av seksjonen. Oppgavene vil vanligvis bli løst av
grupper på 2 til 3 studenter. Resultatet skal foreligge 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.

In510 Hovedoppgave

Vekttall:
Formål/innhold:
Forkunnskaper:

10
Som In500, men det kreves at oppgaven har forankring innen
logistikk og at den godkjennes som sådann.
Som for In500, og i tillegg:
Ma510 Datamaskinbasert MPS
Ma520 Lagerstyring
Ma600 Material- og produksjosstyring
Ma610 Distribusjonsplanlegging.

In600 Databasekonstruksjon

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

3
In300 Filorganisering og databasesystemer
3 t forelesning pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi trening i bruk av datamodeller for beskrivelse av
virksomheter og for utvikling av databasebaserte system. Videre
skal kurset gi opplæring i etablering og drift av databaser med
vekt på sikkerhet og databaseintegritet.
Kurset tar opp følgende tema:
- Datamodellering basert på ER-modeller
- NIAM og andre modell-dialekter
- Nettverks- og relasjonsdatamodellen
- Optimalisering av relasjonsdatabaser
- Flerbruksproblematikk og låsing
- Databaseadministrasjon og distribuering av databaser
- Objektorienterte databasesystem
Elmasri & Navathe: 'Fundamentals of Database Systems',
Addison-Westley 1989
Batini, Ceri & Navathe: 'Conceptual Database Design', Benja
min/Cummings Publ. Comp., Inc., 1992
Artikkelsamling basert på internasjonale tidsskrifter.
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In605 Prosjekt i databasekonstruksjon
Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:
LITTERATUR:

2
In300 Filorganisering og databasesystemer
Gruppearbeid i ca. 13 uker
Demonstrasjon av oppgaveløsninger med evaluering.
Bestått/ikke bestått.
Denne praktiske delen av faget In600 Databasekonstruksjon, tar
sikte på å gi studentene praktisk erfaring i utvikling av en
datamodell for en konkret virksomhet og i etablering av en
motsvarende database for denne virksomheten ved hjelp av et
relasjonsdatabasesystem. Prosjektet vil gi praktisk erfaring i
utvikling av brukergrensesnitt og kontroll av databaseintegritet.
Utvikling av en datamodell og etterfølgende etablering av en
database for et konkret problem.
Som for In600.

In610 Datamaskinarkitektur

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

138

5
In110 Innføring i programmering
4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke
6 t skriftlig eksamen og godkjenning av obligatorisk oppgave.
Tallkarakter
Kurset gir en innføring i datamaskinens arkitektur.
Oppbyggingen og virkemåten til prosessorer, registre, hurtiglager
og inn/ut-enheter vil bli behandlet. Det vil videre bli gitt en
innføring i grunnleggende algoritmer for beregninger, og for
hvordan disse kan realiseres i maskinvaren. En rekke eksempler
på prosessorer og datamaskinsystemer vil bli presentert. Gjen
nom øvingsdelen av kurset vil en blant annet lære å programme
re i assemblykode, og derigjennom lære å benytte en bestemt
datamaskinarkitektur i praksis.
Ved siden av von Neumann-arkitekturen vil en til sist i kurset ta
opp nyere arkitekturer for datamaskiner.
Mano, M.M.: Computer Systems Architecture. Prentice Hall.

In620 Mikroprosessorteknikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

5
Bør ha In610 Datamaskinarkitektur
4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke
Prosjektoppgave, muntlig eksamen. Tallkarakter
Kurset er generelt lagt opp for å gi studentene en innføring i
bruken av programmerbar elektronikk i diverse styringssystemer.
Kurset er bygget opp omkring en prosjektoppgave der studentene
gruppevis skal utvikle et produkt fra ide til ferdig (fungerende)
prototype. Studentene vil i dette arbeidet bli fortrolig med bruk
av CAD-system for utlegg av kretskort, etsing av kretskort samt
lodding av komponenter. De vil videre lære seg programmering
av mikrokontroller samt bruk av utviklingsanlegg for uttesting
av den endelige prototypen.
Vil bli oppgitt av faglærer.

In630 Operativsystemer
Vekttall:
Forkunnskaper:

Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

5
In201 Objektorientert programmering kreves
In610 Datamaskinarkitektur er nyttig
4 t pr. uke, samt øvinger
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi innsikt i operativsystemenes oppbygging og virkemåte samt
gi opplæring i "operativsystem-nær" programmering.
Kurset gir en innføring i operativsystemer for flerbrukermask
iner. Spesielt vil en ta for seg parallelle prosesser og hvordan
disse kan kommunisere. Aktuelle emner:
Prosess/program, semaforer og monitorer, avbrudd ("interrupt"),
i/o og "i/o-drive", organisering av primærlager, basis filsystem,
"deadlock"-problematikk, "scheduling" og ressursadministrasjon,
sikkerhet og beskyttelse. Øvingene vil i det vesentlige være
konsentrert om parallelle prosesser.
Tannenbaum, A. "Modem Operating Systems".
Petterson, J.L., Silberschatz, A.: "Operating System Concepts".
Addison Wesley.
Deitel H.M.: "An Introduction to Operating Systems". Addison
Wesley.
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In640 Algoritmer og datastrukturer

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:

5
In201 Objektorientert programmering
4 t forelesninger og 4 t org.øvinger pr. uke
6 t skriftlig eksamen.
Tallkarakter
Gjennom kurset skal en lære å forstå og utvikle avanserte
Formål:
program (algoritmer og datastrukturer), blant annet basert på
konstruksjoner i moderne programmeringsspråk.
Innhold:
Kurset gir en grundig innføring i forskjellige datastrukturer og
hvordan data i slike strukturer kan behandles. Det tas utgangs
punkt i pensum fra In200, spesielt i liste- og trestrukturer og i
rekursjon.
Aktuelle emner i lister, trær, grafer (nettverk), rekursive algorit
mer, algoritmer for søking og sortering, dynamisk lageralloker
ing, analyse av algoritmer m.h.p. tids- og plassforbruk, NP
komplette problemer. Det vil bli gitt en rekke obligatoriske
øvingsoppgaver omkring disse emnene.
LITTERATUR : Aho, A., Hopcroft, J.E., Ullmann, J.D.:Data Structures and
Algorithms. Addison Wesley.
Wirth, N .:Algorithms + Data Structures =Programs.Prent. Hall

In650 Edb og Samfunn

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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2
In l l0 Innføring i programmering eller InlOl Innføring i EDB
3 t forelesninger pr. uke
4 t skriftlig eksamen. Bestått/ikke bestått
Gi forståelse av datamaskinens muligheter og begrensninger, og
hvordan denne virker inn på samfunnet.
I dag, over 40 år siden den første datamaskin ble laget, brukes
elektronisk databehandling 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
organisasjonsstruktur, etc.
I kurset vil det bli brukt en rekke gjesteforelesere fra ulike deler
av samfunnet. Aktuelle emner er edb og fagbevegelsen, ramme
avtalen LO/NAF om innføring av datateknologi, lokale data-

LITTERATUR:

avtaler, personvern, norsk datalovgivning, datatilsynets rolle, edb
i skolen, undervisningsplaner, datapolitikk, edb i rustningskapp
løpet, datakommunikasjon, elektronisk betalingsformidling,
elektronisk post, edb i helsetjenesten, datasikkerhet mot misbruk
og mot tap av data, nyere edb anvendelser og kunnskapsbaserte
systemer.
Det gis en større obligatorisk oppgave i kurset. Størst utbytte av
kurset får en om dette kombineres med In655 Prosjekt i edb og
samfunn.
Jacobsen, Røste, Solheim: Samfunnsinformatikk. NKS-forlaget.

In655 Prosjekt i EDB og Samfunn

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

3
Prosjektet må tas samtidig med In650 EDB og samfunn
Forelesninger etter behov (gruppeveiledning)
Sensurering av oppgaven med tallkarakter
Prosjektet vil gi erfaring med å gjennomføre en undersøkelse/
rapportskriving, og vil gi muligheter for en viss fordypning i et
emne omkring datamaskinen og samfunnet.
Grupper av studenter skal samarbeide om å utarbeide en større
prosjektoppgave med tema fra EDB og samfunn. Studentene kan
selv komme med ønsker om hva de skal arbeide med, men
emnet må godkjennes av faglærer. 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, skjerm
terminaler og arbeidsmiljø, datateknologi i trygdeetaten og
personvern, sikkerhet mot tap av data på små datamaskiner,
sikkerhet mot misbruk ved en del dataanlegg, en vurdering av
passordsystemer i forskjellige datasystem osv. De mer teknisk
pregede oppgaver bør velges av studenter som har gjennomført
In201. Resultatet av oppgaven skal presenteres som en prosjekt
rapport.
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In661 Grafisk databehandling

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:
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5
In201 Objektorientert programmering
Vårsemester
Forelesning 6 t pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi forståelse og kunnskaper om de viktigste metoder
og prinsipper for grafisk databehandling.
Kurset behandler generelle metoder for grafisk databehandling.
Vi skal presentere grunnleggende algoritmer, f.eks. for å tegne
linjer ved hjelp av punkter, klippe bort de deler av en tegning
som ligger utenfor et rektangel (vindu) og for å fylle polygoner.
Den grunnleggende grafikkpakken X-windows vil bli presentert
(denne skal også brukes i øvingene). I tillegg skal vi gjennomgå
høyere nivås tegneprogrammer - som GKS. Grafisk modellering,
det å bygge opp komplekse tegninger med grunnlag i enkelt
komponenter vil bli diskutert. I tillegg tar vi opp bitmapgrafikk,
animering (i en av øvingene skal det utvikles et animeringspro
gram) og 3-dimensjonal visualisering (rotering, perspektiv,
skyggelegging). Postscriptspråket (for laserskrivere) vil bli
gjennomgått og skal også benyttes i en øving - konstruksjon av
program som kan generere Postscriptprogram. Forskjellige typer
av grafisk utstyr vil bli presentert.
Øvinger er obligatoriske. For disse benyttes X-windows og Ada.
In661 gir grunnlaget for grafisk databehandling. I kurset In721
Brukergrensesnitt og visualisering studeres bruk av disse
metodene på et høyere nivå (se beskrivelse).
Salmon R., Slater M.: "Computer Graphics, Systems and
Consepts".
Schleifer R.W., Gettys J., Newman R.: "X-window System, C
Library and Protocol Reference". Digital Press, 1988.
Jones, 0.: Introduction to the X windows System, Prentice Hall.

In670 Simulering
Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:

Innhold:

LITTERATUR:

2
In201 Objektorientert programmering
2 t forelesning pr. uke. Øvinger i takt med forelesningene
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
En del av øvingene i kurset kreves godkjent for å kunne avlegge
eksamen
Kurset gir en innføring i hvordan man kan simulere prosesser
ved hjelp av datamaskin.
Hovedvekten legges på utvikling og simulering av modeller med
stokastiske variable. Det vil bli gitt en kort gjennomgang av
deler av programmeringsspråket Simula, og dette språket
forutsettes brukt for løsning av div. oppgaver under kurset.
Blir oppgitt av faglærer ved kursstart.

In690 Datakommunikasjon

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

5
Inll0 Innføring i programmering
4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke
6 t skriftlig eksamen og godkjenning av obligatoriske oppgaver.
Tallkarakter
Formålet med kurset er å studere forskjellige former for data
kommunikasjon, med hovedvekt på datanett.
Kurset vil først kort ta for seg dataoverføring inne i en maskin,
og enkel overføring mellom en maskin og periferutstyr.
Modem-overføring i det vanlige - linjesvitsjede - telenettet vil
bli belyst. Hoveddelen av kurset vil dreie seg om pakkesvitsjede
datanett, offentlige nett og private nett, med ISO-OSI modellen
og TCP/IP (intemet) som sentrale referansemodeller.
Hallsall, F.: Data Communications, Computer Networks and
OSI, Addison - Wesley.
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In700 Kunnskapsbaserte systemer

Vekttall:
Forkunnskaper:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

3
In201 Objektorientert programmering
4 t forelesning og 4 t org. øvinger pr. uke
Godkjenning av oppgaver
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Dette kurset gir en innføring i de grunnleggende prinsippene bak
kunnskapsbaserte systemer, og gir en innsikt i aktuelle områder
for forskning og anvendelse.
Innsamling og presentasjon av kunnskap, søke strategier og
kontrollstrukturer. Regelbaserte systemer, ekspertsystemskall og
forskjellige anvendelser vil bli diskutert. LISP vil bli brukt som
programmeringsspråk. Det vil bli gitt øvinger, og en del av disse
forlanges godkjent.
Milner W.: "Common Lisp-a Tutorial".
Tanimotu S.: "The Elements of Artificial Intelligence".

In705 Prosjekt i kunnskapsbaserte systemer

Vekttall:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:
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2
Samtidig med In700 Kunnskapsbaserte systemer
1 t. pr. uke. Starten er et stykke ut i semesteret, etter at nød
vendig teoretisk pensum er gjennomgått.
Godkjenning av oppgaven. Karakterer: Bestått/ikke bestått.
Prosjektet skal gå i dybden på visse sentrale emner i faget, og
gi studenten praktisk erfaring i design, implementering og anven
delse av et kunnskapsbasert system.
Oppgaven består av to deler. Første del er å lage et rammeverk
for et produksjonssystem, med veldefinert arbeidshukommelse,
regelbase og regeltolker. Andre del blir å anvende dette på et
praktisk problem. Dette innbefatter definisjon av mål, nedbryt
ning i delmål og løsing av disse på en slik måte at hovedmålet
blir oppfylt. Oppgaven kan løses av grupper, og programmering
språket blir LISP.
Eget materiell utdeles av faglærer.

In721 Brukergrensesnitt og visualisering
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

5
In110 eller In101, fortrinnsvis In110
Høstsemester
6 t pr. uke
Skriftlig
Tallkarakter
Kurset skal gi en innsikt i metoder og prinsipper for konstruk
sjon av moderne grafiske brukergrensesnitt. Kurset skal videre
gi kunnskaper om presentasjon av data, enten det er på data
skjerm eller på papir. Kurset vil være nyttig for de som skal
delta i utvelging av moderne edb-systemer eller som skal bruke
slike systemer, og for dem som skal delta i konstruksjon av
brukergrensesnitt.
Metoder og teknikker for konstruksjon av brukergrensesnitt vil
bli beskrevet, herunder: kommandobaserte systemer, menyer,
grafisk grensesnitt, desk-top metafor, feilmeldingssystemer,
hjelpefunksjoner. Prinsipper for 'brukervennlige' grensesnitt vil
bli diskutert, med eksempler fra kommersielle dataprogrammer
(Windows 3.0, Word Norton Desktop, DOS, UNIX, Xerox Star
m.fl.).
Begrepet 'god design' vil bli presentert og vi vil diskutere
hvordan enkelte produkter er lett å bruke mens andre er vanske
lig tilgjengelig. Eksempler fra dagliglivet.
Presentasjon av data i trykksaker, gjennom ideer og eksempler
for god typografi, fargebruk og layout vil bli gjennomgått.
Spesielt vil en ta opp visualisering av data gjennom kurver,
diagrammer (både to- og flerdimensjonale), kart og animering.
Det vil bli gitt en rekke eksempler, for analyse, diskusjon og
kritikk.
Studentene vil bli bedt om å legge fram sine synspunkter i form
av korte innlegg. Det vil også bli gitt en rekke øvingsoppgaver.
I flere av disse skal en bruke moderne edb-verktøy for visualise
ring, oppbygging av strukturerte (hypertext) dokumenter og for
konstruksjon av brukergrensesnitt. I tillegg skal studentene
gruppevis utføre en prosjektoppgave. Resultatet fra denne
oppgaven skal presenteres i en rapport. Karakter for denne
rapporten vil inngå i endelig karakter for kurset.
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LITTERATUR:

Det vil bli lagt opp et relativt stort pensum. Imidlertid er
pensumlitteraturen lite teknisk og relativt lettlest.
In721 behandler bruk av grafisk databehandling på høyt nivå.
Mer grunnleggende metodikker kommer fram i kurset In661
Grafisk databehandling. Sammen danner kursene en pakke - en
helhet innen faget. Velger en å ta begge kursene kan disse tas i
hvilken som helst rekkefølge.
Horton, W.: "Illustrating Computer Documentation", Wiley,
1991.
Schneiderman, B.: "Designing the User Interface", Addison
Wesley, 1987.
Norman, D.: "Psychology of Everyday Things". Basic Book,
Inc., New York, 1988.
Tufle, E.R.: "Envisioning Information". Graphics Press, Ches
hire, Connecticut, 1990.
Tufle, E.R.: "The Visual Display of Quantitative Information".
Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1983.

In750 Systemutviklingsmetoder

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:
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5
In250 Systemering
Høstsemester (men avhengig av ressurssituasjonen)
4 t pr. uke pluss gruppearbeid
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gruppearbeidet må være godkjent
Kurset vil bygge videre på livssyklusmodellen for systemutvik
ling og vurdere andre modeller og metoder som nyttes i
utviklingsarbeidet. CASE-verktøy vil bli brukt i praktisk
gruppearbeid og det vil bli fokusert på kvalitetssikring og
prosjektstyring.
- Metoder og sammenlikning av metoder fra SASD til OOA&
OOD
- Systemutvikling i praksis, utprøving av metoder og verktøy,
utarbeiding av ferdig system og dokumentasjon
- Prosjektstyring og kvalitetssikring (ISO 9000-standardene)
Oppgis ved kursstart.

Juridiske fag
Ju210 Forvaltningsrett

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen
Vårsemester
3 t forelesninger, gruppearbeid m.v. pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
',
Gi en orientering om de viktigste prinsippene i forvaltnings
retten, med særlig vekt på forvaltningsloven.
Skape forståelse for hvordan reglene anvendes ved løsningen av
så vel teoretiske som praktiske tilfeller.
Forvaltning og forvaltningsrett. Legalitetsprinsippet. Kompetanse
og skjønn. Delegasjon. Saksbehandlingsregler. Inhabilitet. Varsel,
kontradiksjon og dokumentinnsyn. Avgjørelse og begrunnelse.
Klage. Administrativ kontroll. Domstolskontroll. Manglende
hjemmel, lovstrid og kompetansesvikt ellers. Ugyldighet p.g.a.
utenforliggende hensyn, saksbehandlingsfeil og villfarelse.
Frihagen. A.: Forvaltningsrett i hovedtrekk, Universitetsforlaget,
siste utgave.
Lassen, B.S.: Knophs oversikt over Norges rett, 10. utgave,
Universitetsforlaget 1993, §§ 124 - 130 - forvaltningsretten
(inntas i artikkelsamling).
Frihagen, A.: Praktiske oppgaver i forvaltningsrett, Universitets
forlaget, siste utgave.
Særtrykk av forvaltningsloven, offentlighetsloven og ombuds
mannsloven, samt aktuelle forskrifter til disse lovene, uten
kommentar, er nødvendige hjelpemiddel.
Siste utgave av Norges Lover er også et tillatt hjelpemiddel.
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Ju300 Rettslære I
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:
LITTERATUR:

4
Ingen
Høst- og vårsemester
3 t forelesninger, gruppearbeid m.v. pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en oversikt over de viktigste delene av rettssystemet, og vise
hvordan de ulike samfunnsforhold blir regulert av rettsregler. Det
blir lagt vekt på å øve opp studentenes vurderingsevne og
ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover og andre
rettskilder er med i grunnlaget for de avgjørelser som skal
treffes.
Rettssystemet, personretten, familieretten, arveretten, pengekrav,
tvangsfullbyrdelse, forsikringsretten, erstatningsretten, forvalt
ningsretten, sivilprosess, avtaleretten og kjøpsretten.
Lassen, B.S.: Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsfor
laget, 10. utgave.
Frihagen, A.: Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling,
Forlaget A. Frihagen A/S.
Gundersen, Fr.: Hovedlinjer i avtaleretten, siste utgave.
Martinussen, R.: Kjøpsrett. Bedriftsøkonomens forlag.
Haga, K. J.: Oppgaver i rettslære, Bedriftsøkonomens forlag,
siste utgave.
Siste utgave av Norges Lover er et nødvendig hjelpemiddel.

Ju400 Skatterett I

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:
Formål:
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2
Ingen
Vårsemester
4 t forelesninger pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte
beskatningen etter skattereformen 1992.
Formidle kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.
Gjøre studentene i stand til å forstå og anvende skattereglene på
praktiske oppgaver.

Innhold:

LITTERATUR:

Skape forståelse for sammenhengen mellom fagområdene Skatte
rett og Regnskap.
Reglene om skatteplikt, skattesubjekter og skattested. Reglene
om skattlegging av formue med hovedvekt på avgrensning av
begrepene bruttoformue og gjeld. Reglene om skattlegging av
inntekt, skattepliktige fordeler, fradragsberettigede utgifter og
fradrag i skatt. Reglene om bedriftsbeskatning. Forhold mellom
skattereglene og regnskapsreglene innenfor bedriftsbeskatningen.
Brudvik, A. J: Skatterett for økonomer, 1993.
Brudvik, A. J.: Skatterett - oppgavesamling med løsningsforslag,
1992.
Jarøy, J.: Norsk skattelovsamling, 1993.

J u500 Skatterett Il

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

4
Ju400 Skatterett I eller tilsvarende.
Høstsemester
4 t pr. uke
6 t skriftlig eksamen hvert semester som ledd i revisoreksamen
Tallkarakter
Formidle kunnskap om skatte- og avgiftslovgivningen på et nivå
som er nødvendig for å utføre de oppgaver som tilligger en
registrert revisor.
Skape forståelse for forholdet mellom regnskapsregler og
skatteregler.
Gjøre studentene i stand til å se sammenhengen mellom
skatterett, skatteøkonomi og skatteplanlegging.
Kurset skatterett Il er en faglig videreføring av Skatterett I.
Kurset omfatter en grundig innføring i eiendoms- og inntekts
skatten med hovedvekt på reglene om skattesubjektene og på
reglene om bruttoinntekt og fradragsposter. Det blir lagt særlig
vekt på poster som er aktuelle for foretak, medregnet de
alminnelige skattereglene for aksjeselskap, og på forhold mellom
regnskapsregler og skatteregler.
Kurset gir en innføring i skattebetalingsordningen, i folketryg
den, i merverdi- og investeringsavgiften og i arveavgiften.
Brudvik, A. J.: Skatterett for næringsdrivende med unntak av
kapittel X (særregler for enkelte næringer). Siste utgave.
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Refsland, T.: Innføring i merverdiavgift, Norsk Skattebetaler
forening.
Tank, Y.: Arveavgiftslovgivningen, Norsk Skattebetalerforening.
Jarøy, J.: Norsk Skattelovsamling (siste utgave), Universi
tetsforlaget.
Torgrimsen, B.: Oppgaver i skatterett, Bedriftsøkonomens
Forlag.

Ju510 Rettslære Il
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:
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2
Ju300 Rettslære I
Høstsemester
3 t forelesninger, gruppearbeid m.v. pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en grundig orientering om formuesrettslige og en del
offentligrettslige emner. Skape innsikt og forståelse for hvordan
rettsreglene skal anvendes ved løsningen av så vel teoretiske
som praktiske tilfeller. Rettslære II er således en faglig videreføring av Rettslære I.
I tillegg til det som er pensum i Rettslære I, inneholder Retts
lære II:
- Tingsrett
- Panteretten og andre sikkerhetsretter
- Selskapsrett
- Sosialrett
- Konkursrett
Det presiseres at til eksamen blir studentene prøvd i pensum
både i Ju300 Rettslære I og det pensum som er spesifikt for
JuS 10 Rettslære II.
All litteratur nevnt under Ju300 Rettslære I, samt følgende
litteratur om tilleggsemnene for Rettslære II:
Gjems-Onstad, 0.: Valg av selskapsform, 1992.
Knudsen, G.: Selskapsloven, Universitetsforlaget, siste utgave.
Børresen, P.: Konkurs, Bedriftsøkonomens forlag.
Siste utgave av Norges Lover er nødvendig hjelpemiddel.

Materialadministrasjonsfag
Ma300 Materialadministrasjon I
Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen spesielle krav, men en fordel med et visst kjennskap til
transportteknikk
Høstsemester
3 t forelesninger og gruppeøvelser pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en innføring i materialadministrasjon.
MA-begrepets strategiske natur og integrerende rolle understre
kes og utdypes.
Vise hvordan MA kan påvirke bedriftens konkurranseevne ved
bedre styring av materialstrømmen og gjennom samordning av
de enkelte funksjoner i bedriften.
Gi en innføring i enkle modeller knyttet til styring av transport,
lagervirksomhet og prognoser.
Grønland, S. E.: Logistikk og materialadministrasjon. Bedrifts
økonomens forlag.

Ma400 Materialadministrasjon Il

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål/innhold:

LITTERATUR:

2
Ma300 Materialadministrasjon I
Vårsemester
3 t forelesninger og gruppeøvelser pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Kurset vil gi en fordypning av et eller flere emner innen
materialadministrasjon. Kursets innhold vil kunne variere fra år
til år. Det henvises til spesiell informasjon som gis i høstsemes
teret.
Oppgis ved kursstart
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Ma500 Materialforsyning og innkjøpsledelse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:

Formål/innhold:

LITTERATUR:

4
Ingen spesielle
Høstsemester
Kursavviklingen er basert på intensivundervisning (8 kurs
samlinger), hovdsakelig ved hjelp av eksterne forelesere.
5 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset tar opp utvalgte emner innenfor faget innkjøp, hvor
hovedvekten er knyttet til ledelsesaspektet ved innkjøps
funksjonen.
Følgende emneområder tas opp:
- innføring i innkjøpsledelse
- avtaler og kontrakter
- organisering for kvalitet (TQM)
- kvalitetssikring i anskaffelsesarbeidet
- forsynings- og leverandørstrategier
- verdikjedeanalyser
- etikk i innkjøpsarbeidet
- internasjonale anskaffelser.
Håndbok i innkjøp. NIMA, 1992
Artikkelsamling.

Ma510 Datamaskinbasert MPS

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

LITTERATUR:
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2

Grunnleggende EDB og bedriftsøkonomi
Høstsemester
3 t forelesning pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Faget skal gi en innføring i EDB-løsninger til støtte for material
og produksjonsstyringsfunksjonen i bedrifter, med spesiell vekt
på prosessen omkring målsetting, planlegging og innføring av
slike system.
Oterhals, 0.: Datamaskonbaserte produksjonsstyringssystemer
(forelesningsnotater NTH), 1987 (pensum).
Olhager, J., Rapp, B.: Effektiv MPS. Studentlitteratur, Lund 85.
Quistgård, T. & al.: Flytorientert MPS. Trondheim 1989.

Ma520 Lagerstyring

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Bø430 Operasjonsanalyse
Høstsemester
3 t forelesning pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset har som hovedmål å gi en innføring i ulike systemer og
modeller for lagerstyring. I kurset legges det stor vekt på å gi
forståelse for under hvilke produksjons- og avsetningsforhold
ulike prinsipper for lagerstyring er egnet.
Kurset starter med en kort repetisjon av deterministiske lagermo
deller. Deretter blir følgende emneområder behandlet:
- Stokastiske lagermodeller basert på bestillingspunktsprinsippet
og periodiske bestillinger.
- Stokastiske lagermodeller basert på maksimering av sikkerhet
under bibetingelser.
- Lagerstyring basert på dynamisk programmering og Wagner
Whitin-algoritmer.
- Lagerstyring basert på MRP-prinsippet (MRP: Material
Requirement Planning).
- Innkjøpsledelse.
Oppgis ved kursstart.

Ma600 Material- og produksjonsstyring

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

4
Bø430 Operasjonsanalyse
Høst- og vårsemester. Adgangsbegrensning
Høst: 3 t pr. uke med forelesninger og gruppearbeid
Vår: 4 t pr. uke med forelesninger og gruppearbeid
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
- Gi fordypende kunnskaper innenfor områdene klassisk opti
meringsteori, dynamisk programmering, køteori,
prediksjon, simulering og nettverksplanlegging.
- Klargjøre den betydning disse teknikkene har for formulering
og løsning av produksjonsplanleggingsprosessen.
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Innhold:

LITTERATUR:

- Gi en innføring i datamaskinbaserte produksjonsstyr
ingssystemer.
Hovedvekten av kurset er lagt til en gjennomgang av teori og
metode for å beskrive og analysere materialadministrative pro
blem i produksjonen. Emneområdene som tas opp er; Aggregert
produksjonsplanlegging, produksjonshovedplanlegging, sekvens
planlegging, behovsberegning og innkjøpsplanlegging, prosjekt
planlegging, linjebalansering og prediksjon.
Ved gjennomgangen av de enkelte emneområdene er det lagt
stor vekt på praktiske øvinger hvor en nytter ferdige program
pakker på skolens dataanlegg.
Hax, A.C., Candea, D.: Production and Inventory Management.
Prentice-Hall, 1984.
Buffa, E.S., Miller, J.G.: Production-inventory Systems. Planning
and Control. Irvin 1979.
Newbold, P.: Statistics for Business and Economics. Prentice
Hall 1984.
Wheelwright, S.L., Makridakis, S.: Forecasting. Methods for
Management. J. Wiley, 1989.
Artikkelsamling

Ma610 Distribusjonsplanlegging

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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4
Bø430 Operasjonsanalyse
Høst- og vårsemesteret. Adgangsbegrensning
Høst: 3 t pr. uke med forelesninger og gruppearbeid
Vår: 4 t pr. uke med forelesninger, gruppearbeid
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi fordypende kunnskaper om metoder og teknikker for å
analysere og utforme systemer for fysisk distribusjon.
Hovedvekten i kurset er lagt på gjennomgang av ulike lineær
modeller som kan brukes til å bedre distribusjonen for en eller
flere varesorter i materialstrømmen fra råvarer til kunder.
Det blir spesielt fokusert på transport- og transhipmentproblemer
med ulike restriksjoner, lagerlokalisering og tilordnings
problemer. Videre vil en del nettverks problemer bli behandlet
som f.eks. korteste vei og maksimal flyt gjennom nettverk.

LITTERATUR:

Innenfor området ruteplanlegging vil en ta for seg postmannens
og den handelsreisendes problem. Der hvor eksakte metoder blir
for vanskelige vil en gi eksempler på heuristiske metoder som
kan erstatte de eksakte.
Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene vil det bli gitt
oppgaver hvor en benytter ferdige programpakker på skolens
EDB anlegg.
Halskau,Ø.: Matematiske modeller for distribusjonsplanlegging.
Kompendium MRDH Molde 1992.
Artikkelsamling i distribusjonsplanlegging og ruteplanlegging.
MRDH Molde 1992.
Christopher, M.: "The Strategy of Distribution Management".
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Matematiske fag
MkOOl Forkurs i matematikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:
LITTERATUR:

0
Ingen spesielle
2 uker før høstsemester
10 t forelesning og øvelse pr. uke
Ingen eksamen
Det viser seg at mange studenter har svake forkunnskaper i
matematikk. Dette gir problem i kurset MklOl Innføring i
matematikk i 1. semester. Normalt gjelder ikke dette studenter
med eksamen i 2 MN fra allmennfaglig studieretning i den
videregående skole. Studenter med annen bakgrunn må sette seg
inn i den videregående skoles pensum i algebra og funksjonslære
- minst tilsvarende kurset 1 MA - før selve studiet tar til. Som
et minimum anbefales nedenstående litteratur til selvstudium.
Målet med forkurset er å hjelpe studentene til å kunne følge
undervisningen i det obligatoriske kurset Mk101 Innføring i
matematikk. Forkurset alene må imidlertid ikke oppfattes som et
tilstrekkelig middel til å skaffe seg eventuelle manglende
forkunnskaper, men heller som et supplement til selvstudiet.
Ligninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk
fremstilling, lineære funksjoner, polynomer og rasjonale
funksjoner, kurvedrøfting.
Erstad, Bjømsgaard: 1 MA, Aschehoug.
Risnes, M.: Matematikk med anvendelser i økonomi (kap. 0).
Universitetsforlaget.

MklOO Diskret matematikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
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4
Se omtale av matematikkstudiet
Høst- og vårsemester
2 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter

·Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

Kurset gir en innføring i grunnleggende begreper og metoder
som er nyttig ved behandling av problem av kombinatorisk art.
Her legges det matematiske grunnlag for en rekke kurs i datafag.
Tall og tallsystemer, binær og modulær aritmetikk, logikk og
mengdelære, induksjon og rekursjon, permutasjoner og kombi
nasjoner, grafer og trær, nettverk og algoritmer, relasjoner og
boolesk algebra.
Kalmanson, K.: An Introduction to Discrete Mathematics and its
Applications. Addison-Wesley.
Alternativt kan man lese: Grimaldi, R. P.: Discrete and Combi
natorial Mathematics. Addison-Wesley.

MklOl Innføring i matematikk
Vekttall:

Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
LITTERATUR:

2 (NB! kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset
Mk120)
Studenter med svake forkunnskaper bør følge MkOO1 Forkurs i
matematikk
Høstsemester
4 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset gir en innføring i grunnleggende emner fra matematisk
analyse med særlig sikte på anvendelser i økonomi.
Funksjoner, derivasjon, maksimums- og minimumsproblem,
funksjoner av flere variable, partielle deriverte, implisitt deriva
sjon, ekstremalproblem, integrasjon.
Risnes, M.: Matematikk med anvendelse i økonomi, 4. utg.
1992. Universitetsforlaget.
Alternativt kan man lese:
Sydsæter, K.: Matematisk analyse, bind I. Universitetsforlaget.

Mk120 Grunnkurs i analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:

4
Se omtale av matematikkstudiet
Høstsemester
4 t forelesning og 4 t øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen. Tallkarakter
157

Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

Kurset introduserer grunnbegrep i matematisk analyse.
Reelle funksjoner av en variabel, grenser og kontinuitet,
derivasjon og integrasjon, ekstremverdiproblem for funksjoner
av en variabel, Taylors formel, følger og rekker, differensiallign
inger, litt om funksjoner av flere variable.
Edwards, C. H., Penney, D. E.: Calculus and Analytic Geometry.
Prentice Hall.

Mk200 Lineær algebra (M)

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

4
Se omtale av matematikkstudiet
Vårsemester
3 t forelesning og 3 t øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen. Tallkarakter
Kurset gir en innføring i algebraiske begrep og metoder som
anvendes på en rekke fagområder, f.eks. statistikk, operasjons
analyse og grafisk databehandling.
Lineære ligningssystem og determinanter, vektorregning,
vektorrom og lineære avbildninger, matriser og koordinatisering,
egenverdier og egenvektorer.
Anton H., Rorres C.: Elementary Linear Algebra. Applications
version. John Wiley & Sons.

Mk201 Lineær algebra

Vekttall:

Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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2 (NB! kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset
Mk200)
Ingen spesielle
Vårsemester
3 t forelesning og 3 t øvelse pr. uke
Undervisningen er felles med Mk200 Lineær algebra (M) og gis
i første del av semesteret
4 t skriftlig eksamen. Tallkarakter
Se omtalen av Mk200 Lineær algebra (M) ovenfor
Lineære ligningssystem og determinanter, vektorregning,
vektorrom og lineære avbildninger, matriser og koordinatisering.
Dette kurset er en redusert variant av Mk200 Lineær algebra (M)
for studenter i datafag og økonomi som bare skal ha 2 vekttall.

LITTERATUR:

Anton, H., Rorres, C.: Elementary Linear Algebra. Applications
version. John Wiley & Sons.

Mk210 Numeriske beregninger
Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

4
Kurset bygger på Mk120 Grunnkurs i analyse og Inll0 Innfø
ring i programmering
Vårsemester
4 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset gir en bred innføring i metoder som har vist seg hensikts
messige ved bruk av datamaskiner til løsning av numeriske
problem.
Feilkilder ved numeriske beregninger, løsninger av lineære og
ikke-lineære ligningssystem, funksjonsapproksimasjoner, nu
merisk derivasjon og integrasjon, numerisk løsning av ordinære
differensialligninger.
Cheney, W., Kincaid, D.: Numerical Mathematics and Comput
ing, Brooks/Cole, 2. ed.

Mk220 Matematisk analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

4
Kurset bygger på Mk120 Grunnkurs i analyse
Vårsemester
4 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset viderefører teorien fra grunnkurset Mk120 Grunnkurs i
analyse og gir en innføring i flerdimensjonal analyse.
Vektorfunksjoner av en reell variabel, romkurver og kurveinte
gral, reelle funksjoner av flere variable, partielle deriverte,
gradientfelt og nivåkurver, Taylors formel i flere variable,
ekstremverdiproblem, vektorfunksjoner av flere variable,
dobbeltintegral og flateintegral, Greens og Stokes' teoremer.
Edwards, C. H., Penney, D. E.: Calculus and Analytic Geometry.
Prentice Hall.
159

Mk230 Statistikk (M)
Vekttall:

Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

4
NB! Studenter som i tillegg til dette kurset tar kursene Mk:231
Statistikk I og/eller Mk331 Statistikk Il, vil p.g.a. overlapping
ikke få full vekttallsuttelling for kursene.
Ingen spesielle
Høstsemester
6 t forelesning og øvelse pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset gir en innføring i sannsynlighetsregning og de vanligste
statistiske metodene.
Organisering og beskrivelse av data, sannsynlighetsregning, de
vanligste diskrete og kontinuerlige fordelingene, statistisk
analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikke
parametriske metoder, modellkontroll og analyse av kategoriske
data, korrelasjon og regresjonsanalyse.
Johnsen, R. A., Bhattacharyya, G. K.: Statistics - Principles and
Methods. John Wiley & Sons.

Mk231 Statistikk I

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

160

2 (kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset Mk230)
Ingen spesielle
Vårsemester
3 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset gir en elementær innføring i statistiske metoder.
Organisering og beskrivelse av data, sannsynlighetsregning,
fordeling, estimering og hypotesetesting.
Høyland, A., Walløe, L.: Elementær statistikk. Tapir.

Mk331 Statistikk Il
Vekttall:

Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2 (NB! Kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset
Mk230)
Kurset bygger på Mk231 Statistikk I
Høstsemester
6 t forelesning og øvelse pr. uke
Undervisningen er felles med Mk230 Statistikk (M) og gis i siste
del av semesteret.
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset viderefører teorien fra Mk231 Statistikk I og introduserer
flere statistiske metoder.
Mer om sannsynlighetsfordelinger, analyse av ett og to utvalg
ved hjelp av parametriske og ikke-parametriske metoder,
modellkontroll og analyse av kategoriske data, korrelasjon og
regresjonsanalyse.
Johnson, R. A., Bhattacharyya, G. K.: Statistics - Principles and
Methods. John Wiley & Sons.
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Revisjonsfag
Revisjonsfaget blir undervist som en integrert enhet i høst- og vårsemesteret. Bare
heltidsstudenter som er tatt opp på revisjonsstudiet har adgang til forelesninger og
eksamen.
Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Eksamensform:

Formål:
Innhold:

162

12
2-årig studium i økonomi og administrasjon med regnskap som
spesialiseringsretning og Rettslære I som valgfritt kurs.
Høstsemester 8 t pr. uke
Vårsemesteret 12 t pr. uke
Det er 3 skriftlige eksamener:
Re520 Generell revisjonsmetodikk (6 t, 4 v)
Re530 Privatrettet og generell revisjon (6t, 4v)
Re540 Offentligrettet og generell revisjon (6t, 4v)
Se generell beskrivelse av revisorstudiet.
Generell del omfatter følgende emner:
- Revisoryrket og revisors arbeid. Emnet omfatter den norske
revisors arbeidsområder og plikter både innenfor offentlig og
privat sektor. Det vil bli lagt hovedvekt på lovbestemmelser,
regler og uttalelser om yrket og arbeidet.
- Intern kontroll. Emnet vil gi generell innføring i målene for
intern kontroll og virkemidlene, samt revisors stilling til intern
kontroll.
- Generell revisjonsteori. Emnet gir en innføring i den generelle
revisjonsteori som ligger til grunn for emnet revisjonsmeto
dikk.
- Revisor og EDB. Emnet omfatter de spesielle revisjons
messige problemer og krav som må stilles til EDB-førte regn
skaper.
- Statistisk stikkprøverevisjon. Emnet gir en kort innføring i
spesielle revisjonsmetoder.

LITTERATUR:

Generell revisjonsmetodikk omfatter:
- alle emner i generell del, samt
- revisjonsmetodikk
Hovedvekten blir lagt på revisors kartlegging og vurdering av
internkontroll, utarbeidelse av revisjonsplaner og revisjons
programmer. Det gis også en innføring i arbeidspapirer og
rapportskriving.
Privatrettet og generell revisjon omfatter:
- alle emner i generell del, samt
- årsoppgjør.
Revisjonshandlinger i forbindelse med årsoppgjør dekkes under
emnet revisjonsmetodikk. Emnet vil i hovedsak omfatte revisors
kontroll med at lovgivningens regler om årsoppgjøret er fulgt.
Undervisningen vil i stor grad baseres på oppgaveløsning.
Innholdet og utformingen av revisors beretning gis sentral plass.
Offentligrettet og generell revisjon omfatter:
- alle emner i generell del, samt
- revisjon i offentlig sektor.
Emnet gir en innføring i hovedområder for revisjon i den off
entlige sektor av samfunnet, herunder orientering om offentlige
revisjonsorganer. Emnets hovedinnhold er revisjon av økonomis
ke disponeringer i den offentlige forvaltning, samt rapportering
av resultat med vurdering av de forhold som er avdekket.
Løken, Knut: Kontroll, Bedriftsøkonomen.
Gulden, Bror P.: Den eksterne revisor. Universitetsforlaget.
Tellefsen, Jan T.: Årsregnskapet. Universitetsforlaget.
NSRS: Revisjonsmetodikk, NSRS.
NSRS: Revisors håndbok, siste utgave.
NSRS: Artikkelsamling, NSRS.
Lillestøl, J.: Statistiske metoder i revisjon. Bedriftsøkonomen.
Tilleggslitteratur oppgis av faglærer.
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Samfunnsøkonomiske fag
SøllO Makroøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamen:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

164

2

Ingen spesielle
Høstsemester
3 t pr. uke pluss gjennomgang av gruppeøvelser og quiz.
Sentrale deler av pensum gjennomgås i forelesningsform.
Forelesningene kompletteres med gruppeøvelser og quizrunder.
Innlevering av 4 gruppeøvelser er obligatorisk.
4 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske gruppe
øvelser.
Tallkarakter
Å gi studentene en innføring i viktige makroøkonomiske emner
og oppøve evnen til analyse av økonomiske problemstillinger
gjennom intensiv bruk av ISLM-modellen. Det legges vekt på å
drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på den private sektor
av økonomien ved sin økonomiske politikk.
- Oppvarming
- Oversikt over makroøkonomien
- Nasjonalregnskap
- Aggregert tilbud
- Aggregert etterspørsel
- Inntektsbestemmelsen i en lukket økonomi (Keynes vs Klassikerne-Multiplikatormodell)
- Finanspolitikk og utenrikshandel
- Penger og pengepolitikk (Monetarisme)
- ISLM modell (Finans og pengepolitikk)
- Inflasjon og arbeidsledighet
- Prisstigning i ISLM-modellen
- Utenrikshandel og valuta
- Kapitalbevegelser og valuta i ISLM-modellen
- Valutakurspolitikk i ISLM-modellen
Dedekam jr., A.: Makroøkonomi. Pplaus forlag, 1993.
Dedekam jr., A.: Hjelperen i makroøkonomi. Pplaus forlag, 1993

Sø210 Mikroøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:

Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
MkOO1 Forkurs i matematikk eller tilsvarende
Mk101 Innføring i matematikk
Vårsemester
3 t pr. uke pluss gjennomgang av gruppeøvelser og quiz.
Sentrale deler av pensum gjennomgås i forelesningsform.
Forelesningene kompletteres med gruppeøvelser og quizrunder.
Innlevering av 4 gruppeøvelser er obligatorisk.
4 t. skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske gruppe
øvelser.
Tallkarakter
Å øve studentene i systematisk analyse av generelle problem for
bedrifter og konsumenter, herunder arbeidsmarkedets økonomi,
og å få studentene til å forstå samspillet mellom disse interesser
i markedet og hvordan dette bestemmer priser og omsatte
mengder.
- Oversikt over mikroøkonomien
- Konsumentenes tilpasning. Konsum og efterspørsel
- Produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud
- Markedsteori:
- Frikonkurranse
- Monopol
- Prisdiskriminering
- Lønn og sysselsetting (arbeidsmarkedets teori)
- Inngrep i prisdannelsen
Sæther, A.: Mikroøkonomi, Pplaus forlag, 4. rev. utgave, 1993.
Dedekam jr., A.: Hjelperen i Mikroøkonomi. Pplaus forlag
1993.

Sø300 Offentlig økonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:

2
Sø210 Mikroøkonomi
Sø110 Makroøkonomi
Høstsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
165

Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

Kurset bygger i hovedsak på mikroøkonomikurset. Det blir lagt
vekt på hvilken rolle offentlig sektor spiller i den norske økono
mien, og på å vise hvordan offentlige inngrep påvirker forbru
ker- og produsenttilpasning i markeder via pris- eller mengde
skift. En del av kurset gir en kort innføring i litt av den klassiske
teorien.
- Om virkemiddel i offentlig sektor
- Skatt og skatteteori
- Nytte-/kostnadsanalyser
- Markedssvikt
- Fordelings- og stabiliseringsaspekt.
Ringstad, Vidar: Samfunnsøkonomi 3. Bedriftsøkonomens forlag
1984.
Pensum er under vurdering.

Sø410 Anvendt økonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

166

2
Sø210 Mikroøkonomi
Sø110 Makroøkonomi
Vårsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Å lære studentene å anvende økonomisk teori i analysen av
sentrale økonomiske spørsmål.
I kurset vil vi gå gjennom struktur og utviklingstrekk i næringer
og næringer imellom. Videre tar vi sikte på å beskrive og
analysere regionaløkonomiske og distriktspolitiske problem. Vi
vil anvende ulike deler av økonomisk teori på bransjer og
regioner for å belyse de sentrale særtrekk for bransjeutvikling og
-struktur, lokalisering og teorier for utvikling av regionene.
Artikkelsamlinger. Oppgis av faglærer.

Sø420 Miljøøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Obligatoriske fag i samfunnsøkonomi fra øk.adm.studiet
Vårsemester
3t pr. uke
4t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Å lære studentene å anvende økonomisk teori i analysen av
miljøproblem.
Sentrale problemstillinger som blir behandlet er:
- Virkemidler til bruk mot utslipp av miljøfarlige stoffer
- Eksterne effekter/kostnader
- Konflikt mellom hensynet til miljøvern og hensynet til
økonomisk vekst
- Analysemetoder brukt i miljøøkonomien
- Begrepet "bærekraftig utvikling" (oppfølging av Bruntlandkommisjonen)
Pearce, D. W, Turner, R. K.: Economics of Natural Resources
and the Environment,
Harvester Wheatsheaf, 1990.
NOU 1992:3 Mot en mer kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990årene.

Sø430 Regionaløkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

2
Sø110 Makroøkonomi
Sø210 Mikroøkonomi
Vårsemesteret
3t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
- Klargjøre de mål som er satt for regionalpolitikken
- Gi en innføring i regionaløkonomiske grunnproblem og
tilnærmingsmåter.
- Målene for regionalpolitikk
- Region som begrep
- Regionale utviklingsteorier
* Vekstteori
167

LITTERATUR:

* Sentraliserings/spredningsteori
* Avhengighet mellom sentrum og periferi
- Lokaliseringsteori
- Kostnader ved omlokalisering
- Analysemetoder til bruk ved evaluering av regionale
problem
Dedekam, jr., A.:Regionaløkonomi. Universitetsforlaget 1987.
St.melding nr. 29 (1988-89); Politikk for regional utvikling.
NOU 1984; 21 A og 21 B; Statlig næringsstøtte i distriktene.

SøS00 Internasjonal økonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Obligatoriske fag i samfunnsøkonomi fra øk.adm. studiet
Høstsemester. Adgangsbegrensning
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Å gi studentene en innsikt i økonomisk teori når denne anvendes
på internasjonale problem.
Kurset vil gi en gjennomgang av sentrale problem innen
internasjonal økonomi og forsøke å vise hvordan teorien kan
anvendes til å analysere næringsstrukturer og utenriksøkonomien
i et land som Norge. Kurset avsluttes med en gjennomgang av
den internasjonale gjeldskrisen og EF's interne marked.
Norman, V. D.: Næringsstruktur og utenrikshandel. Universi
tetsforlaget 1993.
Supplerende litteratur oppgis ved kursstart.

Sø510 Næringsøkonomisk analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
168

2
2-årig transportøkonomi eller 2-årig øk/adm
Oppstart i slutten av november. Kurset avsluttes i 1. halvdel av
vårsemesteret
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i og trening i å
analysere problemstillinger innenfor det som i engelsk termo-

Innhold:

LITTERATUR

nologi kalles "industrial economics", dvs. analyse av konsentra
sjonstendenser i næringslivet, analyse av betydningen av
industristruktur for markedsadferd, herunder prispolitikk.
Analyse av ulike strategiske typer som monopol, duopol,
oligopol og samarbeidsformer hvor det utøves markedsmakt.
Kurset dekker følgende emner:
- Industristrukturens betydning for markedsadferd
- konsentrasjon og oppkjøp i næringslivet
- ulike strategiske typers betydning for markedsadferd, herunder
prispolitikk.
- offentlig regulering av markedssvikt og utnyttelse av markeds
dominans (konkurransepolitikk).
Nyere teorier for markedsadferd, The theory of Contestable
Markets.
Clarke, R.: Industrial Economics. Basil Blackwell, siste utgave.
Diverse tidsskriftartikler.

Sø600 Mikroøkonomisk analyse

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Obligatoriske fag i samfunnsøkonomi fra øk.adm. studiet
Vårsemester. Adgangsbegrensning.
2 t forelesning + 2 t gruppeøvelser pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Oppøving i kvalitativ og kvantitativ analyse av ulike markeder
Mikroøkonomiske emner fra grunnkurset vil bli utdypet og satt
inn i et mer praktisk/analytisk sammenheng. Hovedemner i
kurset vil være konsumentteori med spesiell vekt på velferds
teori, markeds- og pristeori og økonometri anvendt på etterspør
selsmodeller, samt prisdannelse under ulike markedsforhold.
Øvingsoppgaver og undervisning vil også bli knyttet opp til
aktuelle FoU-prosjekter ved høgskolen/forskningssenteret. Til de
økonometriske oppgavene benyttes programpakker ved skolens
EDB-anlegg (SPSS, Alogit)
Artikkelsamling, MRDH: Mikroøkonomisk Teori med litt
Økonometri, siste utgave
Artikkelsamling, MRDH: Anvendt Mikroøkonomi, siste utgave
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Språkfag
Sp300 Engelsk

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
LITTERATUR:

Sp310 Tysk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
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4
Engelsk, helst mer enn grunnkurs, fra videregående skole.
Grunnleggende kjennskap til engelsk gramatikk og et rimelig
ordforråd forventes. En veiledende prøve vil bli arrangert ved
kursets begynnelse.
Høst- og vårsemester.
3 t pr. uke med forelesninger og gruppearbeid
5 t skriftlig eksamen (engelsk dictionary tillatt). Muntlig
eksamen blir benyttet for å justere karakteren i skriftlig eksamen.
Tallkarakter
Å utdype og øve studentenes skriftlige og muntlige språkferdig
heter, med særlig vekt på engelsk for næringslivet.
Grunnleggende forretningsengelsk. "Case"-studier. Engelsk og
amerikansk samfunnsliv. Skjønnlitteratur. Aktuelle tema
(artikler, kommentarer, o.l.). Oversettelser. Muntlige aktiviteter.
Ashley: Basic Commercial English
Cotton/Owen: Harrap's Agenda
Bromhead: Life in Modem Britain
Bromhead: Life in Modem America
Skjønnlitterære verker etter avtale.
Håndbøker: Ordbøker (Hansen: Bedre engelsk forretningsspråk).

4
Det kreves tysk fra videregående skole eller tilsvarende kunnska
per.
Høst- og vårsemester
3 t pr. uke med forelesninger og gruppearbeid
5 t skriftlig eksamen. Muntlig eksamen.
Tallkarakter
Kurset skal gjøre studentene sikrere i å forstå og bruke tysk
skriftlig og muntlig.

Innhold:

LITTERATUR:

Kurset skal gi kunnskaper om tyske forhold (politisk, økono
misk, historisk og kulturelt) og tysk væremåte.
Undervisningen vil bestå av en blanding av forelesninger om
tyske samfunnsforhold og egenaktivitet i form av oversettelser,
bearbeidelse av avisartikler, enkle forretningsbrev, rollespill og
referater.
Det vil bli lagt vekt på å øke studentenes forståelse av økono
misk-administrativt fagspråk. Den grunnleggende tyske gramma
tikken vil bli frisket opp.
Frønsdal, H. og Waage, B.: Tysk grammatikk for økonomer,
Bedriftsøkonomens Forlag, 1988.
Moter Erichsen, G.: Tysk forretningskorrespondanse, Bedrifts
økonomens Forlag, 1987.
Tatsachen tiber Deutschland, Bertelsmann Lexikon Verlag,
Munchen (nyeste utgave).
von der Grtin, M.: Die Lawine, Luchterhand 1983, Frankfurt am
Main.
Wallraff, G.: Ganz unten, Kiepenheuer & Witsch, Koln, 1985.
Videoer og utvalgte artikler fra tyskspråklige aviser og tidsskrif
ter.
Utfyllende litteratur:
Wahrig: Deutsches Worterbuch
Hustad: Stor norsk-tysk ordbok, Universitetsforlaget (paperback).
Exportieren in die Bundesrepublik Deutschland, BfAI, Koln,
1988.
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Statsvitenskapelige fag
Sv00S Aktuelle politiske emner

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamen:
Formål:

0
Ingen
Høst- og vårsemester
20 t fordelt på høst- og vårsemester
Ingen
Målsettingen med seminaret er å sette aktuelle politiske spørsmål
inn i en faglig sammenheng. Formidling av nyere forsknings
resultat og fokusering på faglige utviklingstrekk vil også stå
sentralt.

Svl00 Det norske politiske og administrative system

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:
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4
Ingen
Høstsemester
4 t forelesning + 2 t gruppearbeid pr. uke
6 t skriftlig eksamen. Tallkarakter
Faget tar først og fremst sikte på å gi en innføring i det poli
tiske og det administrative systemets oppbygging og virkemåte.
Vi ser også på de økonomiske forutsetningene for politisk
virksomhet.
- Begrep og modeller i studiet av offentlig politikk og økonomi.
- Historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945.
- Offentlige institusjoner på ulike styringsnivå (det nasjonale,
det regionale og det lokale nivå), samt forholdet mellom ni
våene.
- Offentlige prosesser. Inntektsprosesser og politiske aktører
(den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia
og aksjoner).
- Uttaksprosesser og den offentlige politikk (offentlige virkemidler og innholdet i offentlig politikk).
- Tilbakeføringsprosesser.
- Helhetsvurdering av det politiske og økonomiske system.
_Oppgis av faglærer.

Sv105 Stats- og kommunalkunnskap

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2 (kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset SvlO0)
Ingen
Høstsemester
4 t forelesning + 2 t gruppearbeid pr. uke i 7 uker
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Samme som for SvlO0 Det norske politiske og administrative
system.
- Begrep og modeller i studiet av offentlig politikk og administrasjon.
- Historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945.
- Offentlige institusjoner på de ulike styringsnivå (det nasjonale,
det regionale og det lokale nivå). Gjennomgåelse av institu
sjonenes oppbygging, virkemåte og medvirkning i den
politiske beslutningsprosess.
- Funksjonsfordelingen mellom stat, fylkes- og primærkomm
uner, primær- og fylkeskommunens økonomi samt budsjett
erings- og planleggingsprosesser på de ulike nivå.
Oppgis av faglærer.

Svlll Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

3
Ingen
Høstsemester
4-6 t pr. uke vekslende mellom forelesninger, øvelser og
gruppearbeid
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Formålet med kurset er å gi studentene både generell og praktisk
innsikt i de framgangsmåter som nyttes ved empiriske undersøk
elser. Studentene skal bli i stand til å gjennomføre selvstendige
undersøkelser og foreta kritiske vurderinger av egne og andres
arbeider.
Kurset tar opp følgende tema:
- problemformulering og valg av undersøkelsesopplegg
- datainnsamling
- databehandling og statistisk analyse
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LITTERATUR:

- rapportskriving
- samfunnsforskning og verdier
Oppgis av faglærer.

Sv121 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

3
Ingen
Høstsemester
4 t forelesning og 2 t gruppearbeid pr. uke
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Formålet med kurset er å gi en innføring i samfunnsvitenskape
lige grunnlagsproblem og tilnærmingsmåter, og politisk filosofi.
Utvikling av evnen til å tenke kritisk og analytisk omkring
samfunnspolitiske problemstillinger er en sentral målsetting i
kurset.
Følgende tema blir tatt opp:
- innføring i sentrale tilnærmingsmåter/modeller til forståelse av
politiske strukturer og prosesser
- politisk filosofi
- nyere demokratiteori
- vitenskapelige grunnlagsproblem.
Oppgis av faglærer.

Sv205 Politisk adferd på nasjonalt og internasjonalt nivå

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
174

6
Bør ha: Sv100 Det norske politiske og administrative system
Sv121 Politisk teori og grunnlagsproblemer
Vårsemester
8 t pr. uke med forelesning og gruppearbeid
6 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset gir en generell innføring i studiet av politisk adferd og
faktorer som påvirker politisk adferd på nasjonalt og internasjo
nalt plan.
Blant de sider ved politisk adferd som tas opp er:

- Faglig-metodiske problem i studiet av internasjonal politikk mål og midler
- Aktuelle samarbeidsformer og konfliktlinjer i det internasjonale samfunn
- norsk utenrikspolitikk
- Politisk meningsdannelse
- Massemedias rolle- propaganda
- Samarbeidsformer og konfliktlinjer
- Politiske skillelinjer og politisk deltakelse
- Partier og politisk lederskap
- Interesseorganisasjoner og politisk deltakelse
- Irregulær politisk adferd
LITTERATUR: Oppgis av faglærer.
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Transportfag
TrlOO Samferdsel. Struktur og organisasjon

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen
Høstsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kursets formål er å gi studentene en første innføring i samferd
selssektoren.
Kurset gir en oversikt over utvikling i tilbud og etterspørsel etter
transport, transportens kostnader og kostnadsstruktur. Videre tas
opp transportkostnadenes betydning for næringslivet. Kurset
behandler også organisering av samferdselssektoren og dens
ulike institusjoner og organisasjoner.
Budsjettrutinene i staten illustrert ved Samferdselsdepartementets
budsjett gjennomgåes.
Hver enkelt av transportgrenenes hovedtrekk og struktur blir
behandlet.
St.prop. nr. 1. Samferdselsdepartementets budsjett for det
aktuelle år.
Artikkelsamling: Samferdsel. Struktur og organisasjon. MRDH,
1990.

Tr200 Samferdselspolitikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:
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2
Trl00 Samferdsel. Struktur og organisasjon
Vårsemester
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kursets formål er å gi studentene en oversikt over og forståelse
for de problemstillinger som er aktuelle i samferdselspolitikken.
Sentrale målsettinger og virkemidler i samferdselspolitikken
behandles. Videre hovedtrekkene i myndighetenes politikk

LITTERATUR:

overfor de ulike transportmidler, herunder veg og vegtrafikk,
luftfart, jernbane og sjøtransport.
Forholdet til EF og hovedtrekk i europeisk transportpolitikk blir
behandlet. Videre behandles spørsmål om deregulering og
liberalisering i samferdselssektoren særskilt.
Kursets litteratur består i hovedsak av utdrag av offentlige
publikasjoner.
Artikkelsamling: Samferdselspolitikk. MRDH, 1990.

Tr210 Transportteknikk

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Ingen
Vårsemester
4 t pr. uke forelesninger og øvinger
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en innføring i metoder, hjelpemidler og utstyr som kan
benyttes for å utføre transport og håndtering av gods og
personer.
Gi studentene innsikt til selv å kunne identifisere problem innen
området transportteknikk.
Gi studentene innsikt i de praktiske problem som utførelsen av
transport medfører.
Danne grunnlag for kurset i materialadministrasjon.
Følgende emner behandles:
- Transportplanlegging og lagerteknikk, organisasjon og ledelse,
transportanalyser og lagerteknikk.
- De ulike godstyper og deres oppbevaring, håndtering og
forflytting, foruten skadeømfintlighet, emballasje, enhetslaster
og herunder omkostninger/utforming.
- Utstyr for intern transport blir analysert med hensyn til
teknikk, bruk og økonomi. Behov for styring av lager og
transporter.
- De eksterne transportmidler for gods- og personaltransport.
Foss, B.: Gods, håndtering og transport. Universitetsforlaget,
Oslo 1985.
Hagana.s, K:: Transport og lagerteknikk. Universitetsforlaget,
Oslo 1984.
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Tr300 Transportøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål/Innhold:

LITTERATUR:

2
Sø210 Mikroøkonomi
Sø110 Makroøkonomi
Høstsemester
4 t pr. uke
Skriftlig eksamen
Tallkarakter
Gi en grundig innføring i etterspørsels- og tilbudssammen
hengene 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.
Grøvdal, A.: Kompendium i transportøkonomi. MRDH, 1990.
Grøvdal, A.: Oppgaver i transportøkonomi. MRDH, 1990.
Artikkelsamling i transportøkonomi. MRDH, 1990.

Tr450 Anvendt transportøkonomi

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

178

2
Tr110 Transportteknikk er ønskelig
Vårsemester
3 t forelesninger pr. uke
Muntlig evt. skriftlig eksamen
Tallkarakter
Ta opp problemstillinger vedrørende operasjonelle og markeds
messige forhold innen kystfart og luftfart.
Samtidig vil det bli gitt en innføring i økonomiske problemstil
linger, valg av materiell og drift av terminaler.
Kystfartens markeder og rammebetingelser.
Rasjonaliseringsmuligheter i kystfarten, både fra teknisk og
organisatorisk synspunkt.
Luftfartens arbeidsbetingelser, regulering eller deregulering,
internasjonale organisasjoner.
Luftfartens markeder. Konkurransefaktorer.

LITTERATUR:

Materiellvalg i kystfart og luftfart. Kostnadsstrukturer ved de
enkelte materielltyper. Tilpasning til markedene.
Kystfarts- og luftfartsøkonomi.
Prispolitikk.
Drift av hurtigbåter: spesielle problem og økonomiske forhold.
Ruteopplegg.
Dekningsbidragsmetoden i kystfart og luftfart.
Vedlikeholdsøkonomi.
Foss, B.: Coastal Shipping. Det norske shippingakademi, Oslo
1983.
Shaw, S.: Airline Marketing and Management. London
1990.
Diverse utdelt materiale.

Tr460 Transportplanlegging

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

2
Obligatoriske fag på 1.-3. semester på transportøkonomistudiet
Vårsemester
3-4 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset behandler det offentliges transportplanlegging, især på
kommune- og fylkesnivå. Kurset er metoderettet. Det skal gi
studentene:
- innsikt i en generell fremgangsmåte for transportplanlegging
- kunnskaper om prinsipper for utforming av transportplaner og
modeller som er tilgjengelig for transportplanlegging
I første del av kurset tar en for seg behov for transportplanleg
ging og oppbygging av et generelt skjema for transportplanleg
ging. Deretter går en nærmere inn på hvilke forhold som
påvirker trafikketterspørselen og forskjellige metoder for å lage
trafikkprognoser. I kurset inngår også den konkrete utforming
av alternative transportplaner. Videre metoder for å beskrive
konsekvenser av alternative planutforminger med henblikk på
slike ting som kostnader, reisetid, støy, forurensning, ulykker o.l.
Til slutt behandles metoder for sammenligning av alternative
transportplaner.
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LITTERATUR:

Tr470 Bildrift

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

180

Artikkelsamling: Konsekvensanalyse Il. Del A og Del B.
MRDH, Molde 1993
Artikkelsamling: Alternativutformning. MRDH, Molde 1993
Artikkelsamling: Prising av transporttjenester. Nytte-kostnads
analyse. MRDH, Molde 1993

2
Obligatoriske fag 1. år på Transportøkonomistudkt
Vårsemester
3-4 t pr. uke
4 t individuell skriftlig eksamen
Tallkarakter
Kurset skal gi studentene �nnsikt og forståelse for de problemer
man står overfor innenfor drift og planlegging av såvel person
som godstransport.
- Vegtransportens markedsgrunnlag og konkurransesituasjon.
- Vegtransportens spesielle rammebetingelser.
- Økonomistyring i vegtransporten, kostnadsmodeller og
kalkulasjon. Normtallsberegninger.
- Strategisk planlegging i kollektivtrafikken og markedsføringens rolle.
- Ruteplanlegging og ruteplanleggingsmodeller.
- Driftsplanlegging.
Øvelsen er i stor grad knyttet til bruk av EDB systemer og til
løsing av cases.
Artikkelsamling: Bildrift I, Rammebetingelser og marked.
MRDH, 1990.
Artikkelsamling: Bildrift II, Økonomi. MRDH, 1990.
Artikkelsamling: Bildrift III, Økonomi og driftsplanlegging.
MRDH, 1990.
Andersen, B.: Casesamling, Bildrift. MRDH, 1990.
Fuglseth, A.: Forelesningsnotat: Bildrift-Økonomi. MRDH, 1991.
Fuglseth, A.: Forelesningsnotat: Bildrift-Driftsplanlegging.
MRDH, 1990.
TØI: Fakta om kollektivtrafikk 1990.

Tr500 Europeisk transportpolitikk
Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:
Innhold:

LITTERATUR:

2
2-årig transportøkonomi eller øk/adm. studium og innsikt i
samferdselspolitikk
Høstsemester
3 t pr. uke
4 timer skriftlig eksamen
Kurset tar sikte på å gi innsikt i viktige trekk i europeisk
transportpolitikk med hovedvekt på EFs transportpolitikk.
Hovedlinjer i europeisk transportpolitikk med vekt på virkninge
ne av EF/EØS avtalens betydning for Norge.
Kurset dekker både godstransport og passasjertransport med
hovedvekt på internasjonal vegtransport, lufttransport og
jernbane. Viktige infrastrukturspørsmål diskuteres også samt
miljøpolitikkens betydning for europeisk transportpolitikk.
Kurset avsluttes med en analyse av transportpolitikken i ulike
land. Sveits og Storbritania (persontrafikk i rute), Tyskland (gods
på veg/bane), Skandinavia (luftfart), alt sett i et europeisk
perspektiv.
El-Agraa, A. M. (ed): Economics of the European Community,
siste utg. Philip Allan (utv. deler).
NOU 1988:27: Transport og konkurranseevne.
EF: Transport 2000 + rapport fra en arbeidsgruppe. 1991 Dansk
utg.
Transportdelen vedr. EØS-avtalen.
Artikler med cases fra ulike land.

Tr510 Transportøkonomi Il

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

2
Tr300 Transportøkonomi og fullført 2-årig transportøkonomi
studium eller øk/adm.studium
Høstsemesteret
3 t pr. uke
4 timer skriftlig eksamen
Å videreføre problemstillinger fra Tr300 Transportøkonomi I
med spesiell vekt på å gi en dypere innsikt i teoretisk riktig og
faktisk prissetting i transportsektoren samt teorien om og
anvendelsen av nytte-kostnads-analyser.
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Innhold:

LITTERATUR:

Kurset deles i to hovedemner:
1. Nytte-/kostnadsanalyser
Gjennom eksempler og teori vil en få en innføring i prinsipper
for en god samfunnsøkonomisk analyse av større investerings
prosjekter.
Eksemplene blir hentet fra aktuelle samferdselsprosjekter
innen områder som transportplanlegging i byer, infrastruktur
investeringer i distriktene mv.
2. Prispolitikk
I denne delen av kurset ser vi nærmere på forholdet mellom
en samfunnsøkonomisk riktig prissetting innen ulike deler av
samferdselssektoren. Problemstillingen blir belyst med
eksempler fra bl.a. ferje-, jernbane- og vegsektoren.
Grønn, E.: Nytte-Kostnads-Analyse, Bedrifsøk. Forlag, 1991.
Artikkelsamling, MRDH: Nytte-kostnads-analyser og prissetting,
siste utgave.
Rapporter fra aktuelle samferdselsprosjekter.

Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon

Vekttall:
Forkunnskaper:

Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

182

2
2-årig transportøkonomi eller 2-årig øk/adm med kjennskap til
materialadministrasjon tilsvarende kurset Ma300.
Høstsemesteret
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i markedsstrukturens
betydning for internasjonale transporter og videre den betydning
faktisk infrastruktur har for transportoppleggene. På basis av
dette og internasjonale rettsregler diskuteres de strategiske
beslutninger man står overfor i internasjonal transport og
distribusjon.
Kurset dekker følgende emner:
- strategiske beslutninger i internasjonal distribusjon og transport
herunder valg av distribusjonskanaler og transportsystemer
- kjøp og salg av internasjonale transporter herunder leverings
betingelser og kvalitetssikring
- informasjonsteknologi i internasjonale transporter

LITTERATUR:

Cooper, J. (ed): Logistics and Distribution Planning. Kogan Page
Wentworth and Christopher, M.: Managing International
Distribution.
Christopher, M., Schary, P. og Skjøtt-Larsen, T.: Customer
Service and Distribution Strategy, Ass. Business Press.
Grimsbo,. 0.: Transport og eksport, TF

Tr600 Konkurranse og deregulering i transportsektoren

Vekttall:
Forkunnskaper:
Tid:
Undervisning:
Eksamensform:
Formål:

Innhold:

LITTERATUR:

2
Alle kurs i høstsemesteret
Vårsemesteret
3 t pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i bakgrunnen for at
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