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1. PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

Høgskolen i Molde 

Møre og Romsdal distriktshøgskole Molde og Sjukepleierhøgskolen i Molde ble fra 
august 1994 slått sammen til en ny felles høyskole med navnet Høgskolen i Molde. 
Høyskol n vil i 1995 totalt ha over 1.300 studenter og et bredt utvalg studier innen 
helsefag økonomi, administrasjon og informatikk. 

Det er opprettet forskningssenter i tilknytning til høyskolen, og det drives 
kursvirk omhet innen våre fagområder i distriktet. 

Høgskol n i Molde har bl. a. følgende målsetting: 
gi yrke rettede studier 
gi tudier som fører til relevante cand. mag. grader 
kvalifi ere for videre studier 
prøv ut nye studieformer 
øke inn atsen i voksenopplæringen 
være et enter for postgymnasial utdanning utenfor universitetene. 

Studietiden ved høyskolen er 1-4 år. De 2- og 3-årige studiene er i hovedsak 
yrkesrettet, og noen høyskolekandidater søker seg direkte ut i arbeidslivet. 
Årsstudiene vil i regelen måtte inngå som del av en lengre utdanning for å gi 
yrkeskompetanse. Studier ved høyskolen kan også kombineres med utdanning fra 
andre høyere utdanningsinstitusjoner. Studier vil telle med i en akademisk grad på 
samm måte som studier ved universitetene. Tilsvarende vil universitetsstudier 
kunne gi fritak for eksamener i kurs og emner ved Høgskolen i Molde. 

En viktig del av høyskolens 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. 
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Student ved Høgskolen i Molde 

Studier ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag: 

3-årig studium i Informatikk 

Cand. mag. grad Informatikk/Matematikk 

Cand. mag. grad Informatikk/Logistikk 

2-årig studium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Økonomi og administrasjon 

I-årig påbyggingsstudium i Revisjon 

I-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk analyse 

I-årig påbyggingsstudium i Logistikkledelse 

I-årig påbyggingsstudium i Logistikksystemer 

I-årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Akvakultur og økonomi 

I-årig studium i Bedriftsøkonomi 

I-årig studium i Samfunnsøkonomi (grunnfag) 

I-årig studium i Statsvitenskap/offentlig administrasjon (grunnfag) 

I/2-årig påbyggingsstudium i Statsvitenskap (mellomfagstillegg) 

1/2-årig påbyggingsstudium i Offentlig administrasjon (mellomfagstillegg) 

I-årig studium i Matematikk 

Examen Philosophicum 

Studier ved Avdeling for sykepleierutdanning: 

3-årig grunnutdanning i sykepleie 

I-årig tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 

I-årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 
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Opptak til Høgskolen i Molde 

H vern 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 eller utdanning. 

For søkere i kategori c), d) og e) blir det i tillegg krevd eksamen i følgende fag 
(uketimetall i parentes) fra allmennfaglig studieretning i den videregående skole: 

- Norsk: hovedmål, sidemål og muntlig (4t+St+St) 
- Engelsk (St) 
- Matematikk (St) 
- Samfunnsfag: samfunnslære (2t) + nyere historie ( 4t) 

- Naturfag (St) 

NB! For opptak til 3-årig studium i sykepleie høsten 1994 kreves det bare 4 av de 
fag som er nevnt ovenfor, idet man kan velge enten naturfag eller matematikk. 

Opptak av fremmedspråklige søkere 
Fremmedspråklige søkere uten videregående utdanning fra Norge, blir behandlet 
individuelt. 
Søkerne 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 Høgskolen i Molde skjer i samsvar med Forskrift om opptak 
til regionale høyskoler. 

Beregning av opptakspoeng til grunnstudiene 

Karakterpoeng 

For søkere med fullført og bestått 3-årig videregående skole beregnes karakter-
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poengene som gjennomsnitt (2 desimaler) av samtlige karakterer på vitnemålet eller 

vitnemålene fra de 3 årene multiplisert med 10. 

Tilleggspoeng for fordypningsfag 

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for fordypning i studieretningsfag fra allmennfaglig 

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

eller svennebrev. 

For søkere som tas opp på grunnlag av 5 års yrkeserfaring eller utdanning, gis 

3 tilleggspoeng pr. år i 4 år fra og med fylte 24 år i søknadsåret. 

Tilleggspoeng for høyere utdanning 

Det gis maksimalt 2 tilleggspoeng for bestått studium fra høyskole eller universitet. 

Examen philosophicum eller halvårig studium gir 1 poeng. Studier av ett eller flere 

års varighet gir 2 poeng. 

Tilleggspoeng for førstegangstjeneste 

Det gis 1 tilleggspoeng for avtjent militær eller sivil førstegangstjeneste. 

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 

_ studiet 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 frem bestått vitnemål før studiestart. 

Opptakskomiteen kan i særskilte tilfelle gjøre unntak for søkere med særlig 

relevant praksis. 
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Kjønnskvotering 
Ved studier der kvinneandelen er mindre enn 40%, skal det praktiseres kjønnskvo

tering til fordel for kvinner. Dersom det ikke er mulig å ta opp alle søkere med 

samme antall poeng, skal kvinnelige søkere tas opp først. 

Søknadsfrister 

1. mars for søkere som ber om forhåndsopptak 

15. april for øvrige søkere 

For sent innkomne søknader 

Søknader som blir sendt inn til høyskolen etter søknadsfristens utløp, plasseres 

bakerst på ventelistene. 

Semester 

Studieåret er delt i to semestre. Høstsemesteret varer fra ca. 20. august. til ca. 20. 

desember, og vårsemesteret fra ca. 10. januar til ca. 10. juni. I høstsemesteret er det 

undervisning fra ca. 20. august til slutten av november, deretter eksamen resten av 

semesteret. I vårsemesteret er det undervisning fra ca. 10. januar til begynnelsen av 

mai, deretter eksamen resten av semesteret. 

Undervisning 
Den viktigste forskjellen mellom tradisjonell skoleundervisning og undervisningen 

ved en høyskole, er at studentene ved høyskolen selv i langt større grad er 

ansvarlige for sin egen utdanning. Det lønner seg å være forberedt på at 

- på høyskolen 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 høyskolens 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. Høyskolen disponerer en rekke grupperom til dette formål. 

Ved begynnelsen av hvert semester utgir høyskolen en katalog hvor all 

undervisning er oppført med tidspunkt, forelesningssted og navn på foreleseren. 
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Åpningsuke 
Den første uken i høstsemesteret arrangerer studentene i samarbeid med 

administrasjonen ved høyskolen «åpningsuke» som et tilbud spesielt til nye 

studenter. I tillegg til åpningsseremoni arrangerer studentene bl.a. «bli kjent» 

fester. Alle nye studenter tilbys en fadder som hjelper en til rette den første tiden. 

Administrasjonen holder ulike orienteringsmøter. 

For å lette overgangen fra videregående skole til studier ved Høgskolen i Molde, 

tar høyskolen sikte på å arrangere kurs i studieteknikk i åpningsuken. 

Forkurs 
Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikk i første 

semester ved de flerårige studieretningene ved Avdeling for økonomi, informatikk 

og samfunnsfag. 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 fleste 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 Høgskolen i Molde 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 1. mars i 

vårsemesteret og 1. 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 høyskolen 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. 
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Hjelpemidler til bruk under eksamen 
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 

A: Alle trykte og skrevne hjelpemidler 
E: Egen liste. 
K: Alle typer kalkulatorer. Minnet skal være tomt. Ingen ekstra 

programpakker skal være innlagt med mindre dette er spesifikt tillatt. 
Kalkulatoren skal være batteridrevet og ikke være tilkoblet andre 
maskiner. Stikkprøver blir tatt under eksamen. 

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. 

Kursevaluering 
Det skal være evaluering av alle kurs på høyskolen. Kursevalueringen bør legges 
opp både med en kontinuerlig evaluering og en sluttevaluering. Sluttevalueringen 
kan være skriftlig eller en kombinasjon av skriftlig og 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 eller evalueringsrådet fungerer som et bindeledd 
mellom studentene og faglærer. Faglærer tar opp med den tillitsvalgte eller 
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 høyskolen. Høyskolen forbeholder seg retten 
til å foreta endringer i studieplan og kursbeskrivelser i løpet av 
studietiden. 
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Studie- og yrkeskompetanse 

Et viktig mål for høyskolen er å gi de som har fullført 3-årig videregående skole 

tilbud om yrkesrettede utdanninger. Samtidig skal utdanningen kunne være et 

utgangspunkt for videre studier ved Høgskolen i Molde, universitet og andre 

høyskoler. Et studium ved Høgskolen i Molde gir m.a.o. både studie- og yrkes

kompetanse. 

Like viktig som kompetanse er de reelle kvalitetene studiet ønsker å utvikle: 

Kunnskap og orientering, kritisk vurdering og holdning, evne til selvstendig 

planlegging og gjennomføring av arbeidsprosjekt. 

Yrkeskompetanse: 

Høgskolen i Molde tilbyr utdanninger av 1, 2, 3 og 4 års varighet: 

Studier ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag: 

3-årig studium i Informatikk 

Cand. mag. grad Informatikk/Matematikk 

Cand. mag. grad Informatikk/Logistikk 

2-årig studium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Økonomi og administrasjon 

1-årig påbyggingsstudium i Revisjon 

1-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk analyse 

1-årig påbyggingsstudium i Logistikkledelse 

1-årig påbyggingsstudium i Logistikksystemer 

1-årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Akvakultur og økonomi 

1-årig studium i Bedriftsøkonomi 

1-årig studium i Samfunnsøkonomi (grunnfag) 

1-årig studium i Statsvitenskap/offentlig administrasjon (grunnfag) 

1/2-årig påbyggingsstudium i Statsvitenskap (mellomfagstillegg) 

1/2-årig påbyggingsstudium i Offentlig administrasjon (mellomfagstillegg) 

1-årig studium i Matematikk 

Examen Philosophicum 
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Studier ved Avdeling for sykepleierutdanning: 

3-årig grunnutdanning i sykepleie 

1-årig tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 

1-årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 

Studiekompetanse og overgangsordninger: 

De fleste studier ved høyskolen gir fritak for deler av cand. mag. grad ved 

universiteter og høyskoler etter tid-for-tid prinsippet. Unntaket er den 3-årige 

utdanningen i sykepleie som p.g.a. praksis som inngår i studiet bare teller som 2 

år (40 vekttall) i en cand. mag. grad. 

Ved overgang til studier ved andre høyskoler er det mulig å få fritak for deler 

av studiet på grunnlag av fullført studium ved Høgskolen i Molde. Godkjenning 

av studiet skjer etter søknad fra den enkelte student til den aktuelle utdan

ningsinstitusjonen. 

Eksempler på godkjenning og overgangsordninger ved videre studier ved 

universiteter og høyskoler finner en under omtalen av det enkelte studium. 

Studier i utlandet 

Internasjonal studentutveksling 

Som student ved Høgskolen i Molde kan du velge å ta deler av utdanningen din 

i utlandet. Høyskolen har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta et eller 

to semester av studiet i et europeisk land, eller å søke seg inn på et masterstudium 

i Europa eller USA etter endt studium ved høyskolen. 

Gjennom det europeiske utvekslingsprogrammet SOCRATES kan du bytte ut et 

eller to semester av studiet i Molde med et tilsvarende studium ved en av våre 

samarbeidsinstitusjoner i Europa. Du får ekstra stipend for merutgiftene ved å 

studere ute i tillegg til vanlig lån og stipend i Lånekassa. I Norden finnes et 

tilsvarende program under navnet NORDPLUS. 

Nedenfor lister vi opp de ulike samarbeidsinstitusjon ene høyskolen har de 

forskjellige land. Fagområdet er avmerket i parentes. 
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Internasjonale samarbeidsinstitusjoner 

NORDEN 

Utveksling gjennom NORDPLUS: 

Hogskolan i Vaxjo (økonomi). 2 års siviløkonomstudium etter 2 år økonomi og 

administrasjon eller transportøkonomi i Molde 

Høyskolen i Mikkeli, Finland (økonomi). 

EUROPA 

Utveksling gjennom SOCRATES 

Fachhochschule Frankfurt, Tyskland (økonomi, informatikk) 

Fachhochschule Wilhelmshaven, Tyskland (økonomi) 

Fachhochschule Nordostniedersachsen, Ltineburg, Tyskland (Økonomi) 

Fachhochschule Augsburg, Tyskland (økonomi) 

Noordelijke Hogeschool, Leeuwarden, Nederland (økonomi, informatikk) 

Ichthus Hogeschool, Rotterdam, Nederland (økonomi) 

Sheffield-Hallam University, England (økonomi) 

University of Westminster, England (økonomi) 

University of Huddersfield, England (økonomi) 

University of Derby, England (Økonomi) 

University of Hertfordshire, England (informatikk) 

University of Wolverhampton, England (akvakultur) 

Hohere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, Ztirich, Sveits (økonomi) 

Hohere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, Luzern, Sveits (økonomi) 

CERN, Det europeiske laboratoriet for partikkelfysikk, Geneve (informatikk) 

Universita di Bergamo, Italia (informatikk) 

Universitat Autonoma de Barcelona, Spania (informatikk) 

Universidad de la Laguna, Tenerife, Spania (informatikk) 

Universitat de Valencia, Spania (Økonomi) 

Regional Technical College, Galway, Irland (akvakultur) 

Masterstudium: 

University of Westminster, London (transportøkonomi). 

2 års masterstudium etter 3 år i Molde. 
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USA 

Masterstudium: 

University of Pittsburgh (informatikk). 1,5 års masterstudium etter fullført cand. 

mag. grad med informatikk i Molde. 

University of Colorado Springs. (MBA). 1,5 års masterstudium etter fullført cand. 

mag. grad med økonomi i Molde, eller 3 år etter 2 år økonomi og administrasjon 

eller transportøkonomi i Molde. 

· Studentutplassering i bedrifter i europeiske land 

Det finnes et eget program (Comett-programmet) for utplassering av studenter 

som er i sluttfasen av utdanningen. Programmet er opprettet for å utvide 

samarbeidet mellom høgere undervisnings- og forskningsinstitusjoner og 

næringslivet. Økonomi- og informatikkstudenter kan søke om utplassering for en 

periode på tre til tolv måneder. Det gis stipend og lønn som dekker reise- og 

levekostnader i løpet av oppholdet. 

Cand.mag.grad ved Høgskolen i Molde 

Cand.mag. graden kan tildeles på grunnlag av eksamener og prøver fra universiteter 

og høyskoler. Oppnådd cand.mag.grad gir uttelling ved tilsetting i mange ulike 

yrker, og kan også ha lønnsmessig betydning. 

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 eller fag av minst 1 1/2 års varighet, og et annet studium eller 

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 kombineres til en cand.mag.grad. Studiene kan derfor kombineres ut fra 

den enkelte students interesser. 

Alle studier ved Høgskolen i Molde kan inngå som en del av cand.mag.graden. 

De fleste studiene teller fullt ut etter den varighet studiet har. Unntaket er det 3-
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årige studiet i sykepleie, som på grunn av en del innlagt praksis bare teller med 2 

år i en cand. mag. grad. Et studium ved høyskolen kan også kombineres med 

studier fra andre godkjente høyskoler og universitet. Nedenfor følger noen 

eksempler på studiekombinasjoner ved Høgskolen i Molde som fører frem til en 

cand.mag.grad. NB! På grunn av faglig overlapping må man ved enkelte av 

kombinasjonene kompensere ved å ta ekstra vekttall. 

Cand. mag. grad informatikk/logistikk 

3 år Informatikk 

1 år Logistikk 

Cand. mag. grad informatikk/matematikk 

3 år Informatikk 

1 år Matematikk 

Kombinasjonene ovenfor vil kunne gi grunnlag for hovedfagsstudier i 

informatikk ved universitetene, og til MSc. studier ved University of Pittsburgh. 

Cand. mag. grad transportøkonomi/logistikk 

2 år Transportøkonomi 

1 år Transportøkonomi påbygging 

1 år Logistikk påbygging 

Cand. mag. grad økonomi/logistikk 

2 år Økonomi og administrasjon 

1 år Bedriftsøkonomisk analyse eller Transportøkonomi påbygging 

1 år Logistikk påbygging 

Cand. mag. grad tilpasset Høyere avdeling ved Norges Handelshøyskole 

2 år Økonomi og administrasjon eller Transportøkonomi 

1 år Bedriftsøkonomisk analyse påbygging 

1 år Matematikk 

Kombinasjonen ovenfor gir grunnlag for videre utdanning ved Høyere avdelings 

studier i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole. 

Kombinasjonen gir også et svært godt grunnlag for overgang til 

mastergradsstudier i utlandet. 
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Eksempel på andre kombinasjonsmuligheter: 

2 år akvakultur og økonomi 

1 år akvakultur som utvekslingsstudent 

Grunnfag statsvitenskap/offentlig administrasjon, matematikk eller samfunns

økonomi 

1 1/2 år grunnfag + mellomfag statsvitenskap 

1/2 år statsvitenskap med spesialisering i offentlig administrasjon 

1/2 år mellomfagstillegg i offentlig administrasjon 

1/2 år logistikkledelse 

1 år samfunnsøkonomi 

Kombinasjonen ovenfor gir grunnlag for opptak til hovedfagsstudier både i 

statsvitenskap og i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Ved å utvide 

med et mellomfagstillegg (1/ år) i sosialøkonomi ved et av universitetene, kan 

en også søke opptak til hovedfagsstudium i sosialøkonomi. 

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 høyskolen, 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. 
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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 høyskolen, og er høyskolens 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 

høyskolen. 

Data-anlegg 

Høgskolen i Molde har flere dataanlegg for forskning, undervisning og 

administrasjon. Anleggene består av tre typer maskiner: 

- PC-er koplet i nettverk 

- Unix arbeidsstasjoner 

- V ax/VMS maskiner 

Alt utstyr er koblet i nett, som 1gien står i forbindelse med nasjonale og 

internasjonale nettverk (INTERNETT). 

Høyskolen har en rekke forskjellig programvare for disse anleggene. Dette er 

både generell programvare som tekstbehandlere, regneark o.l., og spesiell 

programvare for forskning og undervisning (transportplanlegging, kompilatorer, 

finansiering, osv.). De aller fleste studentene vil stifte bekjentskap med disse 

anleggene i løpet av sin studietid ved høyskolen. 

IT-senteret tildeler studenter ressurser som brukerkontoer, elektronisk postadresse 

o.l.. 

17 

. .  



Bibliotek 

Høgskolen i Molde har to avdelinger. Avdelingene har egne bibliotek. 

Åpningstidene er: 
Britvn. 2 (Avd. for økonomi, informatikk og samfunnsfag) 
mandag - fredag kl. 9-18, lørdag kl. 9-14. 
(Sommertid 15. juni - 15. august: 
mandag - fredag kl. 9-17, lørdag stengt) 

Glomstuvn. 33 (Avd. for sykepleierutdanning) 
mandag - fredag kl. 8.15 - 15.45 betjent - ellers tilgjengelig i avdelingens 
åpningstid. 

Samlingene i Britvn. 2 kan tilby ca. 40.000 bind faglitteratur og har ca. 400 
tidsskrift i fast abonnement. I tillegg kommer mer enn 500 internasjonale 
økonomitidsskrift i full tekst på CD ROM-plater, med månedlig oppdatering. 
Biblioteket har i tillegg en rekke andre CD ROM-plater med indekser, bibliografier, 
lovtekster etc. Her finnes også Stortingsforhandlingene komplett siden 1930, og 
et stort utvalg av andre offentlige publikasjoner med bl.a. Norges offisielle 
statistikk. 

I Glomstuvn. 33 finnes ca. 8.000 bind og ca. 100 tidsskrift i abonnement, med 
tilknytning til de emner høyskolen underviser i og tilgrensede områder. 

Høgskolen i Molde er knyttet til biblioteksystemet BIBSYS som er et felles system 
for universitetene og noen av landets høyskoler. 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). 
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Studentforeningen 

For den som ikke har tenkt å isolere seg fullstendig i studietiden, finnes det en 

rekke tilbud i regi av studentene selv. Her kan du bli med på aktiviteter som gjør 

at du får mer utbytte av årene som student enn bare pensum og eksamenslesing. 

I studentorganisasjonene kan du være med på idrett, musikk eller krokvelder, eller 

du kan få verdifull praksis og erfaring i organisasjonsarbeid. 

Studentrådet ved Avdeling for sykepleierutdanning 
Studentrådet (SR) består av representanter fra hver klasse på Avdeling for 

sykepleierutdanning. Rådet tar opp saker som angår studentene både når det 

gjelder teori og praksis. Deltagelse i SR vil gi bedre kunnskap om egen 

studiesituasjon og erfaring og dokumentasjon fra organisasjonsarbeid. 

Studentforeningen ved Avdeling for økonomi, informatikk og 

samfunnsfag 
Studentforeningen (SF) er interesseorganisasjon for studentene ved avdeling for 

økonomi, informatikk og samfunnsfag når det gjelder faglige, økonomiske, sosiale 

og kulturelle spørsmål. SF-styret består av 5 studenter som blir valgt på Allmøtet 

som er Studentforeningens øverste organ. Studentforeningen administrerer også de 

ulike underutvalgene/-gruppene ved høyskolen. 

Studentorganisasjonen i Molde 
Studentorganisasjonen i Molde (SOM) er et samarbeidsorgan mellom SF og SR. 

SOM består av alle allmøte valgte representanter og skal representere alle studentene 

i Molde utad og i forhold til høyskolens ledelse og til Studentsamskipnaden. Det 

er SOM som foreslår studentrepresentanter til høyskolens styrende organer og 

uttaler seg om studentpolitiske saker både lokalt og sentralt. 

SF og SR er nå i ferd med å slås sammen til en felles studentorganisasjon for 

Moldestudentene, og arbeidet med denne omorganiseringen har i hovedsak foregått 

innen SOM-styret. Den nye fellesorganisasjonen blir sannsynligvis også hetende 

SOM. 

Studentuka 
Hvert år arrangeres en studentuke for å markere Høgskolen i Molde i bybildet, og 

for å skape bedre samhold blant studentene. UKA inneholder forskjellige kulturelle 

og faglige aktiviteter, og alle SFs underutvalg og grupper deltar i arbeidet. Et av 
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høydepunktene i UKA er studentrevyen. I tillegg arrangeres konserter, skistafett, 
debatter og fester. 

Studentavisen 

Studentavisen er et samarbeidsprosjekt mellom SF og høyskolen. Avisen 
disponerer eget kontor med moderne utstyr som blir 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. 

Studentkroa 

Studentkroa er studentenes sosiale treffsted. Det blir jevnlig holdt krokvelder med 
levende musikk eller diskotek. Krostyret står for den daglige driften av 
Studentkroa. 
Publikummet på Studentkroa er godt kjent i musikkmiljøet i Norge, og de fleste 
band prøver å legge turneen om Molde og kroa. 

EKKO 

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

Moldestudentenes idrettslag (MSI) 

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

Musikkutvalget 

Under musikkutvalget sorterer høyskolens eget band, som spiller både eget 
materiale og "cover-låter". Videre finner vi Målde Disharmoniske Hårn & 
Blæseorkester. Orkesteret stiller opp ved festlige anledninger og spiller noen 
melodier som det er mulig å kjenne igjen. I Disharmoniske tar man relativt lett på 
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begrepet øving, noe som gjenspeiler seg i mottoet: "Øving gir falsk trygghet." 

Musikkutvalget disponerer ellers en del utstyr som kan benyttes av interesserte. 

Distriktshøgskolenes Landsforbund (DHL) 

DHL er den studentpolitiske interesseorganisasjonen for studentene ved den tidigere 

distriktshøyskolene. Høyskolen har et eget DHL-utvalg som beskjeftiger seg med 

aktuelle studentpolitiske saker. 

DHL er representert ved mange høyskoler og har ca. 16.000 studenter som 
medlemmer. En sammenslåing med andre studentorganisasjoner er under 

planlegging. 

DHL arbeider primært for studentenes sosiale, faglige og demokratiske 

rettigheter, men engasjerer seg også i andre politiske saker som f.eks. internasjonalt 

solidaritetsarbeid. 

Molde kristelige studentlag (MKS) 

Laget tilbyr kristent fellesskap og sosialt samvær. Laget har ukentlige møter eller 

bibelgrupper, og arrangerer lunchmøter, debattmøter, weekendturer og andre 
samlinger. 

Den tradisjonelle grotteturen til Trollkirka er verd å få med seg for alle. 

Forum 

Forum er opprettet som et bindeledd mellom studentene, næringslivet og andre 

høyskoler. 
Forum har med jevne mellomrom varierte arrangement, som bedriftsbesøk, 

seminar, kurs og gjesteforelesninger. 

Fotogruppa 

Fotogruppa samler høyskolens 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. Under UKA arrangerer de et dagsseminar kalt 

Næringslivsdagen. 

"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 
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skipsvrak og frodig undervannsliv. Klubben arrangerer ukentlige dykketurer, og 

har mange flotte mål å velge mellom. Klubben har gode avtaler med 

kursarrangører, overnattingssteder og utstyrsleverandører. 

Studentradioen 

Studentradioen har sendetid annenhver uke med aktuelt stoff fra miljøet rundt 

høyskolen. Det er planer om å utvide både redaksjonen og sendetiden betraktelig, 

og alle studenter som er interesserte får lov til å prøve seg. Både teknikere, 

programledere og reportere er velkomne. 

Sendingene foregår fra Radio 1 s lokaler midt i sentrum. Radioens profil er så 

allmenn som mulig. Selv om den er mest lagt opp med tanke på studentene, er den 

også ment som et informasjonsorgan for lokalbefolkningen om hva som rører seg 

i miljøet rundt høyskolen. 

Tindegruppa 

Tindegruppa er et tilbud for de som tiltrekkes av fjellsport litt utenom det vanlige. 

De arrangerer klatrekurs, turer og møter med foredrag etc. Molde ligger perfekt til 

for denne typen aktiviteter, med en rekke fjell og isbreer innen rekkevidde. 

Tindegruppas formål er å drive tindesport av alle slag. Tilbudet er åpent for 

alle. Tindegruppa har knyttet gode kontakter med klubber omkring og på 

Nordvestlandet, og prøver å legge forholdene til rette for fjellklatrere og andre med 

sans for utfordrende aktiviteter i fjellet. 

Staurspranget Telemarksklubb 

Med fantastiske muligheter for skiutfoldelse både i nord, sør og øst ligger Molde 

strategisk til. 

Staurspranget kan tilby noe for alle skiinteresserte. Klubben arrangerer både 

begynnerkurs i telemarkkjøring og spennende toppturer. De reiser på dagturer og 

helgeturer, arrangerer temakvelder, hyggekvelder og mye mer. Klubben har også 

gode avtaler for kjøp av utstyr og for kort for skiheis i alpinanlegg. 
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Studentsamskipnaden 

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre er en lovfestet organisasjon som 

har som oppgave å ta seg av interesser som er knyttet til studentenes velferdsbehov 

på det enkelte lærested. 

I dag er ca. 1.500 studenter medlemmer i samskipnaden. Medlemskapet er 

kollektivt. Dette betyr at alle studenter ved Høgskolen i Molde automatisk er 

medlem av samskipnaden. 

Boligtilbud 

Studentsamskipnaden disponerer for tiden følgende boliger: 

Studentboliger Fabrikkveien, Fabrikkveien 4/8: 

83 enkelthybler fordelt med 6 på hvert kjøkken 

28 hybelleiligheter 

1 leilighet 

Studentboliger Kvam, Mekveien 15: 

63 enkelthybler fordelt med 4 på hvert kjøkken 

18 2-roms leiligheter 

3 3-roms leiligheter 

4 dubletter tilpasset bevegelseshemmede 

Studentboliger Glomstuveien, Glomstuveien 31: 

30 hybler fordelt med 15 på hvert kjøkken 

2 hybelleiligheter 

Nærmere opplysninger om hybler og leiligheter o.l. fås ved henvendelse til 

Studentsamskipnaden. 

Søknadsfrist for boligsøking 

Frister for søknad om bolig er 15. mai for studenter som tidligere er opptatt ved 

høyskolen, og ca. 1. august for nye studenter. Søknadsskjema fås ved henvendelse 

til Studentsamskipnaden. 

Boligformidling 

Dersom studentene er ute i god tid, vil de fleste kunne skaffe seg bolig innen 

studiestart. Det er imidlertid ikke alle som kan få botilbud i studentboligene. For 

23 



disse har Studentsamskipnaden forsøkt å bistå med formidling på det private 

boligmarkedet. 

Odin Bok og Papir 

Odin Bok og Papir er navnet på Studentsamskipnadens fagbokhandel. I 

bokhandelen kan studentene skaffe seg all nødvendig pensumlitteratur for studiene 

ved høyskolen. Bokandelen har i tillegg skjønnlitteratur, papir og rekvisita, 

kioskavdeling, aviser, o.l. 

Hugin 

Sentralt plassert i den nye høyskolen på Kvam ligger Studentsamskipnadens 

kantine. Her kan man kjøpe både varm og kald mat til lavere priser enn det som 

er vanlig på andre serveringssteder. 

Det er også kantinedrift i Glomstuveien 33 (Avd. for sykepleierutdanning) 

Anestua Studentbarnehage 

Studentsamskipnadens barnehage, ligger like ved siden av Høgskolen i Molde. 

Den har plass til mellom 40 og 60 barn. 

Ekspedisjon og administrasjon 

Studentsamskipnadens ekspedisjon og administrasjon holder til i høyskolens lokaler 

på Kvam. 

Nærmere opplysninger om lån og stipend, semesteravgift, bolig, barnehageplass o.l. 

får man ved å henvende seg til: 
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Statens lånekasse for utdanning 

Studenter ved Høgskolen i Molde kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse 

for utdanning. Søknad om støtte skal skrives på fastsatte skjema som man får ved 

å henvende seg til Studentsamskipnaden, eller direkte til lånekassen. 

Nye studenter får søknadsskjema tilsendt sammen med melding om opptak. 

Ved utfylling av søknaden, er det viktig at man svarer på alle spørsmål og legger 

ved nødvendig dokumentasjon. Er du i tvil om utfylling av søknaden, kan du 

henvende deg 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 og lån fra Sogn og 

Fjordane og Møre og Romsdal. Gjennomsnittlig behandlingstid er 4-6 uker. 

Regionkontorets adresse er: 

Statens lånekasse for utdanning, Postboks 7 4, 6151 Ørsta 

Telefon 70 06 74 00. 
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2. STUDIENE VED HØGSKOLEN I 

MOLDE 

Generelt 

Nedenfor følger en oversikt over de studier som blir tilbudt ved Høgskolen i 

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. 

Studier ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag: 

3-årig studium i Informatikk 

Cand. mag. grad Informatikk/Matematikk ( 4 år) 

Cand. mag. grad Informatikk/Logistikk (4 år) 

2-årig studium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Økonomi og administrasjon 

I-årig påbyggingsstudium i Revisjon 

I-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk analyse 

I-årig påbyggingsstudium i Logistikkledelse 

I-årig påbyggingsstudium i Logistikksystemer 

I -årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi 

2-årig studium i Akvakultur og økonomi 

I-årig studium i Bedriftsøkonomi 

I-årig studium i Samfunnsøkonomi (grunnfag) 

I-årig studium i Statsvitenskap/offentlig administrasjon (grunnfag) 

1/2-årig påbyggingsstudium i Statsvitenskap (mellomfagstillegg) 

1/2-årig påbyggingsstudium i Offentlig administrasjon (mellomfagstillegg) 

I-årig studium i Matematikk 

Examen Philosophicum 
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Studier ved Avdeling for sykepleierutdanning: 

3-årig grunnutdanning i sykepleie 

1-årig tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 

1-årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 

Forbehold om endring i studieplanene 

Høgskolen i Molde ønsker til enhver tid å kunne tilby målrettede studier på høyt 

faglig nivå innen områdene økonomi, informatikk, samfunnsfag og helsefag. 

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 

Cand. mag. grad i Informatikk/Logistikk og 

Informatikk/Matematikk 

Informatikk inngår som et sentralt verktøy i mange fag, i tillegg til å være et fag 

i seg selv. Dette gjenspeiles i studietilbudet i informatikk ved Høgskolen i Molde. 

Det tilbys 2 spesialiseringsretninger i det 3-årige informatikkstudiet. I tillegg tilbyr 

høyskolen 2 cand. mag. grader i informatikk/logistikk og informatikk/matematikk. 

Alle de 4 spesialiseringsretningene/cand. mag. gradene er basert på et felles første 

studieår. I dette første året vil en få presentert sentrale informatikkfag, som viser 

informasjonsteknologi både fra brukernes og fra IT-ekspertenes synspunkt. I tillegg 

vil en møte andre fag som vil være av vesentlig betydning for en yrkesutdanning 

i informatikk, som bedriftsøkonomi, organisasjonsteori og matematikk. Etter første 

år kan en velge fritt mellom de fire spesialiseringsretningene, avhengig av interesse 

og ønske om arbeid. 

[$/åan-
utvikling 

- ' -
l 

- -

Fef lesføste fli i informatikk 

I I I 

1 •T-admlnl- } Cand.magi Cand.magi 
ttraejon I nfumatlkk/ lnfumattkk/ 

- - --------- matematikk kvantitativ 

I 
loglålkk 

I 

Viderestucller i Norge og i 
utlandet (cand. scient/Siv. 
Ing, M Mter of Science, event 
doktorgradsstudier) 

Figuren viser de fire spesialiseringsretningene. Spesialiseringene i systemutvikling 

og IT-administrasjon er 3-årige (inklusiv første år). Cand. mag.-retningene 
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gjennomføres vanligvis på 4 år. Alle spesialiseringene er avsluttende, og gir god 

kompetanse for arbeid i det private næringsliv og i offentlig forvaltning. De to 

cand.mag. kombinasjonene gir i tillegg muligheter for videre studier i Norge og 

utlandet (se under). 

Hver av spesialiseringsretningene er omtalt særskilt i det følgende. Her vil en 

også finne detaljerte fagplaner for hver spesialisering. Informatikk er et fagfelt i 

rask utvikling. For å sikre kvalitet på studiet vil både studieplanen og de enkelte 

kursene være under stadig forandring. Det kan derfor bli aktuelt med endringer 

innen studieåret tar til. Spesielt gjelder dette cand. mag. graden i 

informatikk/logistikk. 

Forkunnskaper og forkurs 
Opptak til informatikkstudiet (alle retninger) skjer med utgangspunkt i de generelle 

opptakskriterier ved høyskolen. Undervisningen i matematikk bygger på kunnskaper 

tilsvarende 2 MN eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning. Forkurset i 

matematikk er et tilbud til studenter med mindre forkunnskaper. Se omtale av 

forkurset Mk00 1. 

Mye av pensumlitteraturen er på engelsk. Gode engelskkunnskaper er derfor viktig. 

De enkelte fag 

Informatikkstudiet er bygget opp av tre typer fag - obligatoriske fag, valgfrie fag 

og spesialemner. Gjennom de obligatoriske fagene gis det grunnleggende 

datafaglige fundament. De fleste obligatoriske fag er rene informatikkfag, men 

studiet har også metodefag (som matematikk) og mer praktiske fag (som 

bedriftsøkonomi og regnskap). Valgfagene gir muligheter for fordypning i emner 

en finner spesielt interessante, og en viss mulighet til å forme sitt eget studium. Fag 

som er obligatorisk i en spesialiseringsretning i informatikk kan være valgfag i de 

andre spesialiseringsretningene. I tillegg kan en ta valgfag også fra de andre 

studiene ved høyskolen (merk at det settes krav til at en viss andel av valgfagene 

er informatikk-fag). De rene valgfagene i informatikk (fag som ikke er obligatorisk 

på noen spesialiseringsretning), vil ikke nødvendigvis bli forelest hvert år. Mer 

eksperimentelle kurs, kurs som gis for et fåtall studenter, og kurs som ikke gis 

regelmessig, blir karakterisert som spesialemner. Opplysninger om spesialemner vil 

bli gitt særskilt. 

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, gruppeøvelser og prosjektarbeid. 

I dette arbeidet vil en benytte høyskolens dataanlegg som består av et stort antall 

moderne arbeidsstasjoner og filtjenere knyttet sammen i et nett. Programmering 

vil foregå i forskjellige programmeringsspråk. I flere av kursene vil en benytte 

standard programvare. 
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Informatikk er et fagfelt i rask utvikling. Mange av fagene er derfor relativt nye 

og har ennå ikke funnet sin endelige form. Nye fag vil også kunne komme til etter 

hvert. Studieplanen vil derfor stadig være under vurdering og utprøving. 

Opplysningene som blir gitt for de enkelte fag (bak i boken) 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. 
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Oppbygging av studiet 

Det felles første året, og de fire spesialiseringene som bygger på dette, er beskrevet 
i det følgende. 

I August 

MkOOl 

Forkurs i 

matematikk 

Høst Vår 

In105 Brukergrensesnitt og In130 Programmering 
visualisering ,., 

tk 4 r·, 61, 4 

Adl 10 Organisasjons- In140 Systemering 
teori � 2 
Bø 100 Innføring i t 4 
bedriftsøkonomi v 

Lår 
Mk:100 Diskret matematikk 

IV 4 

Oppbyggingen av Informatikkstudiet 1. år (felles for alle 
spesialiseringsretningene) 

Det første informatikkfaget en møter i studiet, In105 Brukergrensesnitt og 
visualisering, viser hvordan teknikker for moderne databehandling kan benyttes for 
å presentere informasjon, enten dette er i form av tekst, tabeller eller diagrammer. 
Kommunikasjon mellom menneske-maskin er også en sentral del av dette kurset. 
Mens dette faget viser databehandling fra brukersiden, vil en i senere kurs, som 
In130 og In140, få innblikk i hvordan datasystemer utvikles. I tillegg til disse 
informatikkkursene skal det første året gi et godt grunnlag i andre fag - økonomi, 
administrasjon og matematikk. 

Systemutvikling (Høyskolekandidatstudium) 

Studiet i systemutvikling har vært gitt ved høyskolen siden 1972. Det er egnet for 
de som er interessert i å arbeide med utvikling av informasjonssystemer. Moderne 
databehandling benytter ofte ferdige standardsystem, men slike program vil ikke 
alltid dekke alle formål. Mange organisasjoner ønsker derfor å utvikle egne 
programpakker, eller å endre og tilpasse standardsystemene. 
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Studiet er yrkesrettet, og siktet inn mot arbeid i IT-avdelingene i offentlige og 
private virksomheter. Programmering og systemering er naturlig nok sentrale fag 
i studiet. Ut over dette er det mulig å tilpasse studiet til egne interesser. Selv om 
studiet er yrkesrettet, er det også mulig med videre studier (f.eks. kombinasjoner 
til cand. mag. grad). 

Studiet bygger på det felles første året i informatikk. Andre og tredje år har 
påbyggingskurs i programmering og systemering samt innføring i andre sentrale 
emner i informatikk. Studiet har i alt 10 vekttall valgfag og et minimum på 4 

vekttall valgfag må være informatikkfag. 

Høst Vår 

In210 Objektorientert In260 Fil- og database-
programmering 

7) 
systemer 

4 
.{ 

4 

In280 Kvalitetssikring In220 Grafisk 
databehandling 

4 / 4 
2.år 

Valgfag 
t 

Valgfag 
� 2 

In601 Database- In295 Algoritmer og 
konstruksjon datastrukturer 

9( 4 4 *) 

Valgfag In530 Prosjektoppgave 

3.år 
----

--
__,.... 6 6 

Oppbygging av 2. og 3. året i spesialiseringsretningen systemutvikling 
*) Kan erstattes med In320 Strategisk anvendelse av IT 
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IT-administrasjon (Høyskolekandidatstudium) 

Moderne dataanlegg krever høy kompetanse på driftssiden. Inhomogene systemer 

med utstyr av mange typer, "client-server"-konsept, samspill mellom flere 

operativsystemer, rask utvikling på utstyrssiden o.l., setter store krav til de som skal 

videreutvikle og vedlikeholde disse anleggene. Situasjonen er den samme på 

programvaresiden. For å utnytte organisasjonens data bedre, bygges det ut felles 

databasesystem som kan betjene brukerne gjennom terminaler eller personlige 

datamaskiner. Selv om hvert enkelt program er blitt lettere å bruke, setter moderne 

databehandling store krav til den som skal administrere IT-virksomheten. 

Vedkommende skal arbeide med å utvikle strategiplaner, koble sammen forskjellige 

systemer, konfigurere anleggene, installere programvare, bygge opp databaser, 

utvikle spesialfunksjoner og tilpasse programvare. Dette krever høy kompetanse i 

informatikk. 

Studiet i IT-administrasjon er rettet mot dette markedet, og er egnet for 

informatikkstudenter som ønsker et praktisk studium. Bærebjelkene i studiet er 

høyskolens fagtilbud i informatikk, økonomi og administrative fag. Sentrale fag i 

studiet er opera ti vsy ste mer, databaser, datamaskinarkitektur, datakommunikasjon, 

drift av dataanlegg og strategisk anvendelse av IT. 

I studiet vil det bli lagt vekt på emner som datasikkerhet, brukeradministrasjon, 

integrering av programmer og utstyr, o.l. Studiet i IT-administrasjon bygger på det 

felles første året i informatikk (se ovenfor). 

Studiet har ialt 8 vekttall valgfag, som kan velges fritt blant høyskolens 

kurstilbud. 
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Høst Vår 

In230 Datamaskin- In260 Fil- og database-

arkitektur systemer 
0 

4 • 4 

In240 Operativsystemer In270 Data-

kommunikasjon 

4 .... 4 

2.år 

Valgfag 
..,,. 

Bø200 Finansregnskap 

2 � 2 

In310 Drift av In320 Strategisk 

datasystemer anvendelse av IT 

4 4 � 

Valgfag In520 Prosjektoppgave 

� .,, 
3.år 

6 
... 

Oppbyggingen av 2. og 3. året i spesialiseringsretningen IT-administrasjon 
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Cand.mag. grad i informatikk/matematikk 

Innen visse deler av informatikkfaget er matematikk et viktig grunnlag. Dette 

gjenspeiles i den vekt det er lagt på matematikk i det første året i 

informatikk.studiet, og i tilbudet om en cand. mag. grad i informatikk og 

matematikk. Cand. mag. graden i informatikk/matematikk er satt sammen av 

høyskolens I-årige studium i matematikk og det 3-årige informatikk.studiet. Denne 

graden er spesielt egnet for dem som ønsker å ta videre studier etter endt utdanning 

ved høyskolen, for eksempel ved å utnytte de gode overgangsordningene som 

eksisterer mellom Høgskolen i Molde og Universiteter i Bergen og University of 

Pittsburgh. 

Informatikk/matematikk-graden er den som er mest teoretisk preget av de fire 

spesialiseringsretningene i informatikk. Ved siden av matematikkfagene markeres 

dette gjennom fag som In295 Algoritmer og datastrukturer og In330 

Programmeringsspråk og kompilatorteknikk. I tillegg til å åpne for videre 

utdanning, gir studiet yrkesutdanning innen programmering og systemutvikling. 

Studiet har til sammen 8 vekttall valgfag. Et minimum på 4 vekttall valgfag 

må være informatikkfag. 
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Høst Vår 

In210 Objektorientert In260 Fil- og 

programmering databasesystemer 

4 4 

Mkl 20 Grunnkurs i Mk231 Statistikk I 

analyse 2 

Mk210 Numeriske 
4 metoder 2.år 

Valgfag 4 

2 

Mk331 Statistikk II In295 Algoritmer og 

2 datastrukturer 

In330 Programmerings-
4 språk og 

kompilatorteknikk Mk200 Lineær algebra 
4 

Valgfag 
4 3.år 

In500 Hovedoppgave 
4 2 

In500 Hovedoppgave Examen 

(påbegynt vår 3.år) philosophicum 

10 

8 

4.år 

Valgfag 

2 

Oppbyggingen av 2. til 4. år i cand. mag. kombinasjon informatikk/matematikk 
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Cand.mag. grad i informatikk/logistikk 

Logistikk (materialadministrasjon) er idag et satsingsområde for norsk næringsliv. 
Logistikk er kort fortalt oppgaven "å få rett vare på rett sted til rett tid". 
Konkurranseevnen skal styrkes ved å effektivisere lager, innkjøp, materialstyring, 
produksjonsstyring og distribusjon. Sentralt i denne prosessen står bruk av moderne 
informasjonsteknologi (IT). En utstrakt bruk av IT blir sett på som en nødvendig 
forutsetning for å kunne oppnå vesentlige resulta�forbedringer i næringslivet. 

Cand. mag. graden i informatikk/logistikk er satt sammen av høyskolens 3-årige 
informatikk.studium og det I-årige påbyggingsstudiet i logistikk. Denne graden 
gjenspeiler avhengigheten mellom logistikk og informatikk. Logistikk er et 
satsingsområde for Høgskolen i Molde og for høyskolens eget forskningssenter 
Møreforsking Molde. Samlet er miljøet et av de sterkeste innen logistikk i Norden. 
Gjennom studiet tar en sikte på å gi informatikk.studenter en god innføring i 
sentrale begreper og teknikker innen logistikk/materialadministrasjon. Studiet er 
yrkesrettet, men gir også muligheter for videre studier. Den direkte 
overgangsordningen til University of Pittsburgh gjelder også for 
logistikk.studentene. Mk210 Numeriske metoder anbefales for dem som ønsker å 
ta en Master of Science i Telekommunikasjon ved University of Pittsburgh. 

I cand.mag. graden i informatikk/logistikk er det i tillegg til det 3-årige 
informatikk.studiet integrert i alt 20-vekttall (tilsvarende et grunnfag) logistikk.fag. 
Det er yrkesrettet, og � rettet mot stillinger der det kreves kunnskaper i både 
informatikk og logistikk. M�nge bedrifter er interessert i personell med denne 
graden. ------�-

Studiet bygger på det felles første år i informatikk. I andre til fjerde år er det 
tilsammen 14 vekttall valgfag, et minimum på 8 vekttall valgfag må være 

informatikkfag. 
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Høst Vår 

In210 Objektorientert In260 Fil- og 

programmering databasesystemer 

4 4 

MklOl Innføring i Mk231 Statistikk I 

matematikk 2 *) 2 

Valgfag Ma600 Simulering av 

logistikksystemer 2 2.år 

4 Valgfag 

2 

In601 Database- In295 Algoritmer og 

konstruksjon datastrukturer 

4 4 **) 

Bø505 Verdikjedeanalyse Ma630 Modellering og 

l 2 heltallsprogrammering 

Ma505 Innkjøpsledelse Valgfag 

2 3.år 

Mk331 Statistikk II 4 

2 

Ma525 Produksjons- Valgfag 

styring I 2 

Ma520 Lagerstyring 4 

2 

Ma530 Ruteplanlegging I 

2 

4.år 
In500 Hovedoppgave 

10 

. .  

Oppbyggingen av 2. til 4. år 1 cand. mag. kombmasJon 1 mformatikk/logistikk 

*) MklOl Innføring i matematikk kan erstattes med Mk120 Grunnkurs i analyse 

**) In295 Algoritmer og datastrukturer kan erstattes med In320 Strategisk 

anvendelse av IT 
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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. 

Det 2-årige transportøkonomistudiet gir en utdanning rettet mot administrative 

stillinger i transportselskap, transportavdelinger i bedrifter, planleggingsorgan, 

offentlig administrasjon, rederi osv. 

Forkunnskaper og forkurs 

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved 

høyskolen. 

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikken i 

første semester. Studenter som ikke har matematikkkunnskaper tilsvarende kurs 2 

MN eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, må sette seg inn i den videregående 

skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studentene 

tilbyr høyskolen 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 Bø00l 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-, distribusjon- og logistikkavdelinger. 

Det 2-årige transportøkonomistudiet gir tittelen høyskolekandidat i transportøko

nomi. Studiet kan gå inn som en 2-årig enhet i en cand.mag.grad og kvalifiserer for 

opptak på høyskolens påbyggingsstudier. Det kvalifiserer også for opptak til 2. 

avdeling ved siviløkonomutdanninga ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i 
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Agder, Høgskolen i Bodø og BI. 

Etter endt studium kan en ta ett eller to semester som Erasmusstudent i utlandet. 

Dette kan inngå som en del av en cand.mag. grad. 

Studiemål 

Det legges vekt på at studentene i dette studiet skal tilegne seg: 

Innsikt 1 transportpolitiske spørsmål sett ut fra et samfunnsmessig perspektiv 

med hensyn til alle grupper i samfunnet. 

Gode nok kunnskaper til å medvirke til best mulig økonomisk bruk av de 

ressursene samfunnet bruker til transport. 

En handlingsorientert faglig holdning og trening i å foreta klare, presise og 

bevisste vurderinger. 

Innsikt i vitenskapelig metode og tenkning, og trening i å analysere og løse 

problem innen samferdsel og transport. 
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Oppbygging av studiet 

I Augw;t I Høst Vår 

Bø001 Forkurs BølO0 Innføring i Bø200 Finansregnskap 
i bokføring bedriftsøkonomi 2 med analyse 2 

Sø 110 Makroøkonomi Sø210 Mikroøkonomi 

2 2 

MkOOl MklOl Innføring i Mk231 Statistikk I 
Forkurs i matematikk 2 2 1. år 
matematikk 

Tr 100 Samferdsel. Struktur Tr200 Samferdsels-

og organisasjon 2 politikk 2 

In lOl Innføring i EDB Tr210 Transportteknikk 

2 2 

Bø300 Investering og Tr300 Transportøkonomi 

finansiering 2 2 

Bø330 Innføring i Valgfag 

markedsføring 2 2 

Adl 10 Organisasjonsteori Valgfag 2. år 

2 2 

Bø430 Operasjonsanalyse Valgfag 

2 2 

Ma300 Kandidatoppgave 

Materialadministrasjon I 2 2 

Oppbygging av 2-årig studium i transportøkonomi 

De fag som er ført opp i det skyggelagte feltet, er alle obligatoriske. 

Valgfag 4. semester: 

- Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi 

- Ad400 Strategisk ledelse 

- Bø400 Driftsregnskap 

- Ma400 Materialadministrasjon II 

- Sø300 Offentlig økonomi 

- Tr450 Anvendt transportøkonomi 

- Tr460 Transportplanlegging 
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- Tr470 Bildrift 

For å få vitnemål, kan maksimalt to av Ad-, Bø- og Sø-fagene inngå i 

valgfagskombinasjonen. Alternativt kan høyskolen etter spesiell søknad godkjenne 

fag fra annen studieretning som valgfag ved transportøkonomistudiet, dersom dette 

passer inn i det studieopplegget den enkelte student har lagt opp. 

Siste semester kan eventuelt tas i utlandet som utvekslingsstudent. 

Kandidatoppgave 

I tilknytning til de valgfrie fagene utarbeider hver student alene eller sammen med 

andre studenter 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 plan for gjennomføringen skal 

godkjennes av høyskolen før det praktiske detaljarbeid tar til. Forslag på emne og 

plan for gjennomføring må derfor leveres til studieleder innen 15. januar før 

tildeling av faglig veileder kan skje. 

Studenter som tar sikte på å fortsette på høyskolens påbyggingsstudier, kan 

erstatte kandidatoppgaven med et valgfag. 
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2-årig studium i Økonomi og administrasjon 

Det 2-årige studiet i økonomi og administrasjon er et teoretisk og metodisk 

grunnstudium i økonomiske fag. 

Studiet gir en utdanning som kvalifiserer for oppgaver i industri-, handels- og 

servicebedrifter og i offentlig forvaltning. Samtidig kvalifiserer studiet for videre 

studier ved Høgskolen i Molde og ved andre nasjonale og internasjonale universitet 

og høyskoler. 

Forkunnskaper og forkurs 

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved 

høyskolen. 

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problem med matematikken i 

første semester. Studenter som ikke har matematikkunnskaper tilsvarende 2 MN 

eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, må sette seg inn i den videregående 

skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse studentene 

tilbyr høyskolen 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 Bø00l Forkurs i 

bokføring (se kursbeskrivelsene). 

Kompetanse 

Studenter med fullført studium får tittelen høyskolekandidat 

økonomisk/administrative fag. 

Fullført studium gir grunnlag for opptak til høyskolens I-årige 

påbyggingsstudier. Disse studiene kan, eventuelt sammen med studier fra andre 

høyskoler og universitet, kombineres til en cand. mag. grad. 

I tillegg kan høyskolekandidater søke om opptak til 2. avdeling ved 

siviløkonomutdanningene ved Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bodø, 

Høgskolen i Agder og Handelshøyskolen BI. 

Internasjonalt har høyskolen opprettet avtaler for overgang etter fullført 

økonomisk og administrativt studium med bl.a. Colorado Springs i USA og 

Hogskolan i Vaxjo i Sverige. Det er også lagt opp til utveksling av studenter i 

ERASMUS-nettverk (se foran) i løpet av det 2-årige høyskolekandidatstudiet. 
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Oppbygging av studiet 

Rammeplanen for det økonomisk-administrative studiet ved Høgskolen i Molde 

bygger på metodefag (6 vekttall), samfunnsøkonomi (6 vekttall), administrative fag 

(8 vekttall) og bedriftsøkonomiske fag (12 vekttall). Dette tilsier 32 vekttall 

obligatoriske fag og 8 vekttall valgfag. Siste semester av studiet kan tas i utlandet 

som utvekslingsstudent. 

August Høst Vår 

Bø001 Forkurs Bø 100 Innføring i Bø200 Finansregnskap 
i bokføring bedriftsøkonomi 2 med analyse 2 

Søl 10 Makroøkonomi Sø210 Mikroøkonomi 

2 2 

MkOOl MklOl Innføring i Mk23 l Statistikk I 
Forkurs i matematikk 2 2 1. år 
matematikk 

InlOl Innføring i EDB Bø400 Driftsregnskap 

2 2 

Adl 10 Organisasjonsteori Ad220 Arbeids- og 

2 organisasjonspsyko lo gi 2 

Bø300 Investering og Ad400 Strategisk ledelse 

finansiering 2 2 

Bø330 Innføring i Sø300 Offentlig økonom 

markedsføring 2 2 

Bø430 Operasjons- Valgfag 2. år 

analyse 2 2 

Ad450 Informasjons- Valgfag 2 

systemer 2 

Valgfag Kandidatoppgave/valgfag 

2 2 

Oppbygging av 2-årig studium i økonomi og administrasjon 

De skraverte feltene i oversikten er obligatoriske kurs. Valgfagene skal gi 

studentene mulighet for fordypning og valg avhengig av interesse. Vær også 
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oppmerksom på at spesielle valgfagskombinasjoner vil gi både bedre og lettere 

grunnlag for opptak ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. 

Valgfag 3. semester: 

Bø310 

Bø340 

Bø460 

In651 

- Ju300 

Regskapslovgivning og regnskapspraksis 

Offentlig regnskap og budsjettering 

Besl utningsstøttesy ste mer 

EDB og samfunn (undervises hvert 2. år) 

Rettslære I 

- Ma300 Materialadministrasjon I 

- Mk331 Statistikk Il 

- Sp300 Engelsk 

- Sp310 Tysk 

- SvlO0 Det norske politiske og administrative system 

- Sv105 Stats- og kommunalkunnskap 

- Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 

Valgfag 4. semester: 

- Ak250 Oppdrettsøkonomi 

- Bø310 Regnskap (start 3. semester) 

- Bø440 Finansiell modellering 

- Ju210 Forvaltningsrett 

- Ju300 Rettslære I (start 3. semester) 

- Ju400 Skatterett I 

- Ma400 Materialadministrasjon Il 

- Mk201 Lineær algebra 

- Sp300 Engelsk (start 3.semester) 

- Sp310 Tysk (start 3.semster) 

- Sv112 Samf. vit. metode og statistikk (start 3. semester) 

- Sv201 Politisk adferd 

- Sø410 Anvendt økonomi 

- Sø420 Miljø- og ressursøkonomi 

- Tr300 Transportøkonomi 

Kandidatoppgave 

Det er valgfritt å skrive kandidatoppgave. Studenter som planlegger å fortsette sine 

studier i økonomisk-administrative fag (siviløkonomutdanning/andre 

påbyggingsstudier) anbefales ikke å skrive kandidatoppgave på dette trinnet. En 
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kandidatoppgave vil da naturlig høre hjemme i påbyggingstrinnet. Istedenfor 

kandidatoppgave bør disse studentene ta valgfag som gir best mulig uttelling ved 

overgang til videre studier. 

Studenter som skal ta påbygging i rev1sJon må skrive oppgave (se krav til 

fagsammensetning for revisorstudiet). 

Kandidatoppgaven skrives i vårsemesteret. For å få tildelt veileder må studentene 

melde seg opp til oppgaveskriving i høstsemesteret på lik linje med 

kursoppmeldingen til vårsemesteret. Studenter som ikke melder seg opp har ingen 

garanti for å få tildelt veileder. Høyskolen har begrenset veiledningskapasitet innen 

enkeltemner og alle er ikke garantert veiledning på førsteprioritert emne eller 

fagområde. 
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1-årig påbyggingsstudium i Revisjon. 

Den 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 revi
sjonspraksis. 

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. 

De regionale høyskolene har eksamensrett for revisoreksamen, og Norges 
Handelshøyskole har eksamensrett for høyere revisoreksamen. 

Revisorstudiet ved høyskolene er et yrkesrettet studium med disse mål: 
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 

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

Kompetanse 

Eksamen fra studiet kvalifiserer til stillinger innenfor revisjon og regnskapsarbeid. 
De som har greid kravene til revisoreksamen vil etter to år med allsidig praksis 
kunne søke om å bli registrert revisor. 

Studiet gir grunnlag for opptak til det høyere revisorstudiet ved Norges 
Handelshøyskole. 

Eksamensregler for revisorstudiet 

Til revisoreksamen gjelder egne eksamensregler. For å bestå eksamen kan ingen 
enkeltkarakter i fagene Revisjon, Skatterett Il og Rettslære Il 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 Høst Vår 

BøOO 1 Forkurs BølOO Innføring i Bø200 Finansregnskap 
i bokføring bedriftsøkonomi 2 med analyse 2 

Søl 10 Makroøkonomi Sø210 Mikroøkonomi 

2 2 

MkOOl Mk:101 Innføring i Mk:231 Statistikk I 
Forkurs i matematikk 2 2 1. år 
matematikk 

InlOl Innføring i EDB Bø400 Driftsregnskap 

2 2 

Adl 10 Organisasjonsteori Ad220 Arbeids- og 

2 organisasjonspsykologi 2 

Bø300 Investering/ Sø300 Offentlig økonomi 

finansiering 2 2 

Ad450 Informasjons- Ju400 Skatterett I 

systemer 2 2 

Ju300 Rettslære I 
2. år 

4 

Bø310 Regnskapslovgivning og regnskapspraksis 

4 

Bø340 Offentlig regnskap Kandidatoppgave 

og budsjettering 2 2 

Sv105 Stats- og kommunal- Revisjon 12 

kunnskap 2 
3. år 

Ju500 Skatterett Il 

4 

Ju510 Rettslære Il 

2 

Oppbygging av 2-årig øk./adm. og 1-årig påbyggingsstudium i revisjon 
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Revisorutdanningen ved høyskolen 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, Bø310 

Regnskapslovgivning og regnskapspraksis og Ju400 Skatterett I. I tillegg må 

studentene ta kurset Bø340 Offentlig regnskap og budsjettering i 3. semester. 

Studentene må også skrive kandidatoppgave i 4. semester. 
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1-årig påbyggingsstudium i Bedriftsøkonomisk 

analyse 

Det I-årige påbyggingsstudiet i bedriftsøkonomisk analyse er et grundig teoretisk 

og metodisk videregående studium i bedriftsøkonomiske fag. Studiet skal i første 

rekke være et selvstendig kompetansegivende studium med en fagprofil av høy 

kvalitet som blir verdsatt i det lokale arbeidsliv og i offentlig forvaltning. Dessuten 

skal studiet kunne tas som del av en cand. mag. grad. ved høgskolen. Videre 

studier kan gjennomføres med masterstudium i Norge, Skandinavia og utlandet 

forøvrig. 

Forkunnskaper 

Opptak ved studiet forutsetter eksamen fra 2-årig økonomisk-administrativt 

studium eller tilsvarende utdanning. 

Oppbygging av studiet 

Rammeplanen for påbyggingsstudiet i bedriftsøkonomisk analyse er som følger: 

Høst Vår 

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse 

4 

Bø625 Finansieringsteori 

4 

Bø525 Ledelse av små og 

mellomstore bedr. 2 Prosjekt-

Bø540 Regnskapsanalyse oppgave 6 

2 

Bø560 Internasjonal 

finansiering 2 

Oppbygging av påbyggingsstudium i bedriftsøkonomisk analyse 

På lengre sikt ønsker høyskolen færre obligatoriske kurs i påbyggingsstudiet. 

Valgfag kan bli aktuelt allerede fra høsten 1995. Valgfagene vil gi studentene 

mulighet til fordypning og valg etter interessområde. 
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Kompetanse 

Studenter med fullført vitnemål får tittelen høyskolekandidat i bedrifsøkonomisk 

analyse. 

Påbyggingsstudiet kan benyttes som en selvstendig ettårsenhet i en cand. mag. 

grad ved Høgskolen i Molde eller ved andre høyskoler og universitet i Norge. 

Cand. mag. graden vil være et godt utgangspunkt for opptak til hovedfagsstudier 

i Norge og mastergradsstudier i Norge og utlandet. 

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 og tema for oppgaven, må en 

melde seg opp til prosjektoppgaven på lik linje med kurspåmeldingen til vår

semesteret. Denne oppmeldingen skjer i høstsemesteret. 
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1-årig påbyggingsstudium i Logistikkledelse 

Studiet i logistikk.ledelse er et studium i ledelse og organisering av produksjons

og distribusjonssystemer. Målet er å gi studentene en bedre forståelse for hvordan 

man gjennom ulike strategier, ledelse og former for organisering kan skape bedre 

konkurranseevne og øke lønnsomheten i kjeden av verdiskapende aktiviteter internt, 

eksternt og i samhandling mellom bedrifter. 

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og modellverktøy som 

er anvendelige for å analysere og løse strategiske spørsmål knyttet til intern og 

ekstern verdiskapning, innkjøp og forandrings- (forbedrings)prosesser. 

Studiet bygger på 

- organisasjons- og ledelsesteori 

- markedsføring og strategi. 

Forkunnskaper 

Opptak ved studiet forutsetter fullført 2-årig økonomisk-administrativt studium eller 

2-årig transportøkonomisk studium eller tilsvarende utdanning. 

Kompetanse 

Eksamen fra studiet kvalifiserer til stilling i privat og offentlig virksomhet. Studiet 

gir et godt utgangspunkt f9r videre studier ved norske og utenlandske universitet 

og høyskoler, som f. eks. siviløkonomstudier og Masterstudier. Studiet er også et 

viktig element i de cand. mag. kombinasjoner i transport/logistikk og 

økonomi/logistikk som høyskolen anbefaler. 
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Oppbygging av studiet 

Høst Vår 

Bø505 Verdikjedeanalyse Valgfag 

2 

Ma505 Innkjøpsledelse 

2 4 

Bø601 Økonomisk Prosjektoppgave/ 

organisasjonsteori 2 valgfag 

Bø605 Kvalitetsledelse 

2 

Ad500 Organisasjons-
utforming 2 6 

Oppbygging av I-årig påbyggingsstudium i logistikkledelse 

Valgfag: 

- Ad560 Undersøkelsesmetode 
- Ad600 Organisasjonsendring 

- Ad6 l O Personalledelse og arbeidsorganisering 

- Ad620 Etikk 
- Bø520 Strategi og ledelse 

- Ju600 Arbeidsrett 
- Ma640 Informasjonsteknologi, logistikk og konkurranseevne 
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1-årig påbyggingsstudium i logistikksystemer 

Studiet tar sikte på å gi studentene innsikt i de forskjellige bedriftsinterne 

funksjoner som innkjøp, lager, produksjon og distribusjons og ruteplanlegging, samt 

å gi en oversikt over den verdiskapningsprosessen som skjer i en bedrift. Deler av 

studiet er preget av kvantitative metoder som gir et godt teoretisk utgangspunkt for 

styring av disse funksjonene. 

Forkunnskaper 

Opptak ved studiet forutsetter fullført 2-årig økonomisk-administrativt studium, 2-

ang transportøkonomisk studium eller tilsvarende, eventuelt 3-årig 

ingeniørutdanning etter særlig vurdering. 

Kompetanse 

Eksamen fra studiet kvalifiserer til stilling i privat og offentlig virksomhet, med 

arbeidsoppgaver innenfor en rekke områder som f.eks. logistikk, innkjøp eller 

kvalitetsledelse. 

Studiet gir et godt utgangspunkt for videre studier ved norske og utenlandske 

universitet og høyskoler, som f.eks. siviløkonomstudier og Masterstudier. Studiet 

er også et viktig element i de cand. mag. kombinasjoner i transport/logistikk og 

økonomi/logistikk som høyskolen anbefaler. 
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Oppbygging av studiet 

Høst Vår 

Bø505 Verdikjedeanalyse Valgfag 

2 

Ma505 Innkjøpsledelse 

2 4 

Ma520 Lagerstyring Prosjektoppgave/ 

2 valgfag 

Ma530 Ruteplanlegging I 

2 

Ma525 Produksjons-

styring I 2 6 

Oppbygging av I-årig påbyggingsstudium i logistikksystemer 

Valgfag: 

- Ma600 Simulering av logistikksystemer 

- Ma620 Ruteplanlegging Il 

- Ma625 Produksjonsstyring Il 

- Ma630 Modellering og heltallsprogrammering 

- Ma640 Informasjonsteknologi, logistikk og konkurranseevne 

- Ma645 Anvendt logistikk 

Studentene kan også benytte de obligatoriske fagene innen påbyggingsstudiet i 

transportøkonomi eller obligatoriske fag og valgfag innen påbyggingsstudiet i 

logistikkledelse som valgfag dersom de har de forkunnskaper som er satt opp for 

de enkelte kurs. 
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1-årig påbyggingsstudium i Transportøkonomi 

Påbyggingsstudiet i Transportøkonomi er et tilbud som skal gi studentene en 

fordypning innen transportrelaterte emner. En kan velge blant to studieretninger: 

Transport og Bedrift, og Transport og Samfunn. Førstnevnte vil være spesielt 

relevant for de som ønsker en videreutdanning rettet mot administrative oppgaver 

i transportbedrifter og transportseksjoner i næringslivet forøvrig. Spesialiseringen 

Transport og Samfunn er ment å skulle gi en god bakgrunn for studenter som 

ønsker å rette seg inn primært mot samferdselsrelaterte arbeidsoppgaver i det 

offentlige. 

Felles for studieretningene er kursene innen europeisk transportpolitikk og 

deregulering i transportsektoren. Gjennom disse kursene vil studentene kunne 

tilegne seg kunnskaper om viktige rammebetingelser for transportnæringen. Det er 

også lagt inn en prosjektoppgave i begge studiene. I studieretning Transport og 

Bedrift legges vekten forøvrig på bedriftsøkonomiske emner. I studieretning 

Transport og Samfunn tas det mer utgangspunkt i samfunnsøkonomiske emner. 

Forkunnskaper 

Opptak ved studiet forutsetter fullført 2-årig økonomisk-administrativt studium, 2-

årig transportøkonomisk studium eller tilsvarende. Studenter som ønsker å velge 

spesialiseringsretningen Transport og Samfunn, og som ikke har et grunnleggende 

kurs i transportøkonomi, bør sørge for å tilegne seg kunnskaper tilsvarende kurset 

Tr300 Transportøkonomi I før studiestart. Det er også en fordel med kunnskaper 

i velferdsteori tilsvarende kurset Sø300 Offentlig økonomi. Studenter som velger 

Transport og Bedrift, og som ikke har grunnleggende kurs i materialadministrasjon 

bør tilegne seg kunnskaper tilsvarende kurset Ma300 Logistikk I. 

Studenter som ønsker å bygge til en cand.mag. grad kan med fordel ta begge 

studieretningene, eller kombinere en av dem med et annet påbyggingsstudium. For 

studenter som tidligere har fullført et annet påbyggingsstudium, gis det anledning 

til å utvide prosjektoppgaven til 10 vekttall. 

Kompetanse 

Studenter med fullført studium får tiitelen høgskolekandidat i transportøkonomi. 

Påbyggingsstudiet kan benyttes som en selvstendig årsenhet i en cand. mag. grad. 

ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler og universitet i Norge. Cand. 

mag. graden er et utgangspunkt for opptak til hovedfagsstudier i Norge og 

mastergradsstudier i utlandet. 
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Oppbygging av spesialiseringsretningen i Transport og Bedrift 

Høst Vår 

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse 

4 

Tr540 Konkurranse og dereg. i transportsektoren 

4 

Tr500 Europeisk 

transportpolitikk 2 Prosjektoppgave/valgfag 

Tr520 Intemasj. transporter 
6 og distribusjon 2 

Valgfag 

2 

1-ång påby ggmgsstudmm 1 transport og bedrift 

Valgfag: 

Godkjente valgfag for spesialiseringsretningen i transport og bedrift, er alle 

obligatoriske fag og valgfag innen påbyggingsstudiene i logistikk og 

bedriftsøkonomisk analyse. 
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Oppbygging av spesialiseringsretningen i Transport og Samfunn 

Høst Vår 

Tr540 Konkurranse og deregulering i 

transportsektoren 4 

Tr500 Europeisk Sø5 I 0 Nærings-

transportpolitikk 2 økonomisk analyse 2 

Tr530 Transportøkonomisk 

analyse Prosjektoppgave/valgfag 

4 6 

Mk331 Statistikk II 

2 

1-ång påby ggmgsstudium 1 transport og samfunn 

Valgfag: 

- Bø520 Strategi og ledelse 

- Sø300 Offentlig økonomi 

- Sø420 Miljø- og ressursøkonomi 

- Sø430 Regionaløkonomi 

- Sv lO0 Det norske politiske og administrative system 

- Sv105 Stats- og kommunalkunnskap 

- Sv201 Politisk adferd 

59 



2-årig studium i Akvakultur og økonomi 

Studiet tar sikte på å utdanne bedriftsledere og fagfolk forøvrig til 
oppdrettsnæringen. Det er bygd opp ut fra behovene i oppdrettsnæringen og vil gi 
kunnskaper om de enkelte forhold som påvirker fiskeoppdrett. 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 et samarbeid mellom Institutt for Akvakulturforskning 
(AKV AFORSK) på Sunndalsøra, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund. 
Første år av det 2-årige studiet i akvakultur og økonomi foregår ved Høgskolen i 
Molde. Undervisningen i det andre året foregår på Sunndalsøra i nær tilknytning 
til AKV AFORSK. Praksis kan da utføres ved AKV AFORSK's to avdelinger. 
AKVAFORSK er et av landets ledende fagmiljø innen akvakulturforskning og er 
ansvarlig for undervisning i akvakulturfag ved Norges Landbrukshøgskole, Ås. 
Instituttet underviser også ved andre universitet. 

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

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 
i akvakultur og som har generell studiekompetanse. 

Studiet forutsetter ikke tidligere praksis fra fiskeoppdrett, men dette er en klar 
fordel. 

Direkte opptak til høyskoleutdanningen på Sunddalsøra 
Studenter som har fullført 1-årig studium i Bedriftsøkonomi, eller har fullført annen 
høyskoleutdanning med 16-20 vekttall innen økonomisk-administrative fag, kan 
søke opptak direkte til 2. studieår. 

Kompetanse 
Studiet i Akvakultur og økonomi kvalifiserer for stillinger innen: 
* alle typer produksjonsanlegg innen akvakultur. 
* slakting og omsetning av akvakulturprodukter. 
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* produksjon og omsetning av fiskefor. 

* offentlig forvaltning. 

* konsulenttjenester til akvakulturnæringen. 

Studiet kan inngå som en del av en cand.mag.grad i kombinasjon med annen 

høyskole- eller universitetsutdanning. 

Studenter som søker på akvakulturstudiet ved Norges Landbrukshøgskole, kan 

regne med å få godkjent ca. 1 1/2 år av studiet ved Høgskolen i Molde. 

Oppbygging av studiet 

August Høst Vår 

BøCXH Forkurs Bø 100 Innføring i Bø200 Finansregnskap 
i bokføring bedriftsøkonomi 2 med analyse 2 

BølOl Innføring i Bø400 Driftsregnskap 

investeringsanalyse 2 2 

Ak200 Oppdrettsbiologi '\. 2 

Adl 10 Org.teori 2 Ak250 Oppdretts- 1. år 
P( økonomi -;... 2 

MkOOl For- MklOl Innføring i Mk231 Statistikk I 
kurs 

matematikk 2 2 
i matematikk 

InlO l Innføring i EDB 

2 

Ak300 Fiskeernæring I Ak400 Fiskeernæring II 

I\ 2 2 

Ak340 Fiskehelse 2 

Ak350 Avlsarbeid 2 
2. år 

Ak320 Oppdretts- Ak420 Oppdretts-

teknologi I 3 teknologi II 3 

Ak330 Mikrobio/Fororganismer 1 Kandidatoppgave 

Ak310 Internasjonal akvakultur 1 4 

Oppbygging av 2-årig studium i akvakultur og økonomi 
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1-årig studium i Bedriftsøkonomi 

Studiet er først og fremst utformet med tanke på kandidater med annen faglig 

bakgrunn som ønsker tilleggsutdanning, samt kandidater fra videregående skole 

med noen års yrkespraksis. Studiet er ikke ment som et første studium for de som 

ønsker en lengre utdanning innen økonomisk-administrative fag. 

Studiet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske fagområder som regnskap, 

økonomisk styring, investering, finansiering og organisasjonsteori. 

Forkunnskaper 

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i de generelle opptakskriterier ved 

høyskolen. 

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problemer med matematikken 

i første semester. Studenter som ikke har matematikkunnskaper tilsvarende kurs 2 

MN eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, må sette seg inn i den videregående 

skoles pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. Høyskolen tilbyr 

dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før ordinær semesterstart. 

Kompetanse 

Fullført kurs gir rett til tittelen Bedriftsøkonom. 

Bedriftsøkonomistudiet er godkjent som uspesifisert grunnfag og kan brukes som 

fritak for et grunnfag både i universitetenes cand.mag.grad og i den regionale 

cand.mag.graden. 

Bedriftsøkonomer som fortsetter sine studier ved Norges Handelshøyskoles 

Kursvirksomhet, BI, eller ved økonomisk-administrative studier ved andre 

høyskoler, kan regne med at de fleste kurs som inngår i Bedriftsøkonomistudiet gir 

grunnlag for fritak for tilsvarende kurs. 
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Oppbygging av studiet 

August Høst Vår 

BøOO 1 Forkurs BølOO Innføring i Bø200 Finansregnskap 
i bokføring bedriftsøkonomi 2 med analyse 2 

BølOl Innføring i Bø400 Driftsregnskap 

investeringsanalyse 2 2 

Adl 10 Organisasjonsteori Ad220 Arbeids- og 

2 organisasjonspsykologi 2 

MkOOl MklOl Innføring i Sø210 Mikroøkonomi 
Forkurs i matematikk 2 2 
matematikk 

InlOl Innføring i EDB Ju400 Skatterett I 

2 2 

Oppbygging av 1-årig studium i bedriftsøkonomi 
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1-årig studium i Samfunnsøkonomi (grunnfag) 

Studiet i Samfunnsøkonomi skal gi kandidatene en innføring i samfunnsøkonomi 
(sosialøkonomi) som tilsvarer grunnfag i sosialøkonomi ved universitetene. 

Samfunnsøkonomi som fagområde tar sikte på å kartlegge den økonomiske 
virksomheten i samfunnet som helhet. For å forstå hvordan helheten fremkommer, 
må man gå grundig inn på typiske handlingsmønstre hos de enkelte 
beslutningstakere (konsumenter og bedrifter), samt på 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 innsikt i økonomiske metoder til at studentene 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. 

Forkunnskaper 

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

Av erfaring viser det seg at mange studenter har problemer med matematikk i 
første semester. Studenter som ikke har matematikk-kunnskaper tilsvarende 2 MN 
eller 2 MS fra allmennfaglig studieretning, må sette seg inn i den videregående 
skolens pensum i algebra og funksjonslære før studiet begynner. For disse 
studentene tilbyr høyskolen dessuten et forkurs i matematikk som starter 2 uker før 
ordinær semesterstart. 
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Kompetanse 

Studiet tilsvarer et grunnfag i sosialøkonomi ved universitetene, og kan inngå som 

en årsenhet i en cand. mag. grad. 

Oppbygging av studiet 

Høst Vår 

MkOOl MklO 1 Innføring i Mk231 Statistikk I 
Forkurs i matematikk 2 
matematikk 

Søl 10 Makroøkonomi Sø300 Offentlig økonomi 

2 2 

Sø215 Mikroøkonomi Sø410 Anvendt økonomi 

2 

4 Sø420 Miljø- og 

ressursøkonomi 2 

Sø120 Økonomisk idehistorie 1 Sø430 Regionaløkonomi 

Sø 140 Norsk økonomi 1 2 

Oppbygging av grunnfag i samfunnsøkonomi 

Eksamensform 

Eksamen i grunnfag samfunnsøkonomi består av eksamen i metodefagene MklOl 

Innføring i matematikk (høstsemester) og Mk231 Statistikk I (vårsemester), og en 

to dagers integrert eksamen i de samfunnsøkonomiske fagene (16 vekttall) som 

inngår i studiet (vårsemester). 
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1-årig studium i Statsvitenskap/offentlig 

administrasjon (grunnfag) 

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 politisk 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 høyskoler eller universitet. Studiet kan også benyttes som påbygging 
på andre studieretninger ved høyskolene, 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 i de generelle opptakskriterier ved 
høyskolen. 

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. 
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Høst Vår 

SvlO0 Det norske 

politiske og 

administrative Valg av fagretning 

system 

4 

Sv120 Politisk teori, til- 8 

nærmingsmåter og 

grunnlagsproblemer 

4 

Svl 12 Samfunnsvitenskapelig metode 

4 

Seminar: Seminar: 

Aktuelle politiske emner Aktuelle politiske emner 

Oppbygging av grunnfag i statsvitenskap/offentlig administrasjon 

I vårsemesteret kan studentene velge en av to fagretninger: 

Statsvitenskapelig fagretning 

Sv200 Internasjonal politikk (4 vt.) 

Sv201 Politisk adferd (4 vt.) 

Offentlig administrasjon 

Ad205 Organisasjonsteori og offentlig politikk (8 vt.) 

I tillegg til de kurs som er nevnt ovenfor, blir det arrangert seminar over aktuelle 

politiske emner. Ofte vil dagsaktuelle politiske spørsmål fange allmenn interesse 

og danne utgangspunkt for engasjement og debattlyst. I dette seminaret vil man 

søke å sette de aktuelle spørsmål inn i en større politisk sammenheng. Dessuten vil 

man søke å nytte aktuelt stoff som illustrasjon av den teoretisk pregede 

pensumlitteraturen. 
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Kompetanse 

Studiet gir 20 vekttall og kan inngå som en 1-års enhet i en cand. mag. grad. 
Studenter som velger statsvitenskapelig fagretning, kan søke opptak til 

mellomfag i statsvitenskap ved Høgskolen i Molde og ved universitetene i Oslo, 

Trondheim og Tromsø. Det er også overgangsmuligheter til mellomfag i 

sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Slik godkjenning blir foretatt 

eiter søknad fra hver enkelt student, men bare under forutsetningen av at studentene 

avlegger en tilleggsprøve som dekker de deler av pensum i sammenlignende 

politikk som ikke dekkes av pensum ved Høgskolen i Molde. 

Studenter som velger fagretningen offentlig administrasjon, kan søke opptak til 

mellomfag i offentlig administrasjon ved Høgskolen i Molde eller til mellomfag i 

administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 

Studiet i statsvitenskap/offentlig administrasjon er godkjent som I-årig 

videreutdanning for lærere. 
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1/2-årig påbyggingsstudium i Statsvitenskap/ 

Offentlig administrasjon (mellomfagstillegg) 

Mellomfaget består av et grunnfag og et mellomfagstillegg av et semesters varighet. 

Mellomfagstillegget utgjør 10 vekttall og har to valgretninger: statsvitenskap og 

offentlig administrasjon. Eksamen består av en skriftlig prøve på 8 timer samt en 

semesteroppgave. Oppgaven skal skrives over et selvvalgt tema og skal ha et 

omfang på minimum 15 sider. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder. 

Innleveringsfrist blir gjort kjent ved semesterstart. Ved beregning av karakteren 

teller semesteroppgaven 1/3 og skriftlig eksamen 2/3. 

A) Mellomfagstillegg i statsvitenskap (Sv310) 

Forkunnskaper 
Opptak til studiet forutsetter fullført grunnfag i statsvitenskap. 

Innhold 

Studiet skal gi utdypet kjennskap til og forståelse av hovedområder som ble tatt 

opp på grunnfaget. Studiet består av tre kurs: 

- komp ara ti v politikk 

- intemasj onal politikk 

- offentlig politikk og administrasjon. 

Nærmere beskrivelse av de ulike delemner finner en under kursdelen bak i 

studiehåndboken. Pensum er valgt spesielt for å gi studentene bedre innsikt i 

statsvitenskapens teorigrunnlag. 

Kompetanse 

Studiet er godkjent som tilsvarende statsvitenskap mellomfag ved Universitetet i 

Oslo. Studentene kan etter fullført cand.mag.grad søke opptak på hovedfag i 

statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det er også mulig å søke opptak på 

hovedfag i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, men det kreves da 

avlagt en ekstra eksamen før opptak. 
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B) Mellomfagstillegg i offentlig administrasjon (Ad310) 

Forkunnskap 

Opptak til studiet forutsetter fullført grunnfag i offentlig administrasjon. 

Innhold 

Studiet tar sikte på å videreutvikle ferdigheter i analyse av organisasjonene og 

offentlig politikk. I tillegg har studiet som særlig mål å gi trenig i planlegging og 

gjennomføring av et selvstendig arbeid. 

Studiet består av fire delemner: 

- politisk teori 

- organisasjonsteori 

- metode 

- organisasjonsformer og prosesser på regionalt og lokalt nivå 

Nærmere be skri vel se av de ulike delemner finner en under kursdelen bak 

studiehåndboken. 

Kompetanse 

Studiet er godkjent som tilsvarende mellomfag i administrasjon og 

organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Studentene kan etter fullført 

cand.mag. grad søke opptak på hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap 

ved Universitetet i Bergen. 
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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 cand.mag. grad. I denne sammenheng vil en spesielt gjøre 

oppmerksom på muligheten for å kombinere matematikkstudiet med tre år 

informatikk. Denne kombinasjonen utgjør en meget solid grunnutdanning som 

samtidig gir overgangsmuligheter til hovedfagsstudium i informatikk ved 

universitetene. Studenter som alt fra starten tar sikte på denne kombinasjonen, kan 

alternativt søke opptak direkte på cand. mag. studiet i informatikk/matematikk. 

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. 
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Kompetanse 
Ved overgang til videre studier ved et universitet blir studiet godkjent som 20 

vekttall. Matematikkstudiet er godkjent som tilleggsutdanning for lærere etter 

reglene om lønnsopprykk og kan gå inn som en del av adjunktutdanningen. 

Oppbyggingen av studiet 
Matematikkstudiet er delt inn i enkelte kurs som hver er gitt vekttall. Studiet er på 

tilsammen 20 vekttall. Av dette utgjør obligatoriske kurs 16 vekttall. I tillegg må 

en ta et valgfritt kurs på 4 vekttall blant de kurs som er oppført nedenfor. 

Undervisningen er lagt opp med forelesninger, regneøvelser og gruppearbeid. 

I enkelte kurs vil det være aktuelt å kreve innleverte oppgaver som må godkjennes 

for å få gå opp til eksamen. 

Høst Vår 

Mkl 00 Diskret matematikk 

4 

Mk120 Grunnkurs i Mk200 Lineær algebra 

analyse 4 4 

Mk230 Statistikk 

4 
Valgfag 

4 

Oppbygging av I-årig studium i matematikk 

Kursene Mk231 Statistikk I og Mk331 Statistikk Il kan tas istedet for Mk230 

Statistikk. 

Valgfag i vårsemesteret: 
- Mk210 Numeriske metoder (4) 

- Mk220 Matematisk analyse (4) 

72 



Examen philosophicum 

I samarbeid med Universitetet i Bergen arrangerer Høgskolen 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 en cand.mag. grad. 

Undervisningen består av forelesninger og kurs. Ved begynnelsen av hvert 

semester blir det holdt et orienteringsmøte, hvor det gjøres rede for pensum, 

lærebøker og undervisning. 

Det er egne søknadsskjema for Examen philosophicum. 

Søknadsfrist for undervisning i høstsemesteret: ca. 20. juli. 

Søknadsfrist for undervisning i vårsemesteret: ca. 20. desember. 
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Studier ved Avdeling for sykepleierutdanning 

Generelt 
Avdelingens hovedoppgave er å gi 3-årig høyskoleutdanning i sykepleie som gir 

grunnlag for offentlig godkjenning som sykepleier. Avdelingen ser det også som 

sin oppgave å utvikle videre- og etterutdanning for sykepleiere. 

Sykepleierskolen i Molde ble startet opp på initiativ fra Nasjonalforeningen for 

Folkehelse i 1958. Skolen ble drevet i samarbeid med Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Nasjonalforeningen for Folkehelse ble stiftet i 1910 og hadde da 

som sin hovedoppgave å bekjempe tuberkulosen. I denne kampen ble utdanning av 

sykepleiere sentral. Utdanningsprogrammet bygget på lov om utdanning og 

offentlig godkjenning av sykepleiere av 1948. 

Dagens utdanningsprogram bygger på Rammeplan for 3-årig grunnutdanning i 

sykepleie, gitt av Kultur- og vitenskapsdepartementet. I tillegg ligger det 

internasjonale Sykepleierråds etiske regler til grunn. Disse uttrykker: 

Et hvert menneske har egenverdi i kraft av seg selv og sine kvaliteter uavhengig 

av den nytteverdi mennesket har for sine omgivelser. Mennesket har ubetinget 

krav på respekt uansett alder, rase, kjønn, seksuell orientering, politisk eller 

religiøs overbevisning, sosial status eller helsetilstand. Mennesket har ansvar 

overfor seg selv og sine omgivelser ut fra ideen om likeverd og gjensidig 

anerkjennelse. 

Sykepleierutdanningens formål 
Nasjonale og internasjonale mål er med på å prege sykepleierutdanningens innhold. 

Den internasjonale sykepleierorganisasjonen (International Council of Nurses) 

presiserer at sykepleierens særegne funksjon er å gi hjelp til å dekke de 

grunnleggende behov når et menneskes egne ressurser ikke er tilstrekkelige til å 

opprettholde liv og helse. Nasjonale krav og normer kommer til uttrykk gjennom 

helsepolitiske vedtak og offentlige forskrifter. Sosialdepartementet har beskrevet 

sykepleiernes funksjon- og ansvarsområde i Rundskriv 1041/82. I vilkårene for 

offenlig godkjenning som sykepleier i Norge er det beskrevet minimumskrav til 

sykepleierutdanning som må oppfylles. Dette gir uttrykk for forventninger og krav 

som samfunnet til ulike tider stiller til sykepleieren og er derfor retningsgivende for 

utdanningsprogrammet i sykepleierutdanningen. 
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Sykepleierens ansvar omfatter flere funksjoner: 

Den forebyggende sykepleierfunksjonen er blant annet orientert mot friske 

mennesker og de som er spesielt utsatt for helsesvikt eller mennesker som er utsatt 

for komplikasjoner av ulik årsak. Den har som mål å forhindre eller redusere 

helsesvikt hos friske og utsatte individer og grupper ved å fjerne årsakene eller 

risikofaktorene som kan føre til helsesvikt. Videre er målet å hindre at 

komplikasjoner oppstår ved akutt sykdom og skade eller ved undersøkelser og 

behandling, og å hindre at nye helseproblemer oppstår hos mennesker med kronisk 

sykdom eller funksjonssvikt. 

Den behandlende sykepleierfunksjonen vil være orientert mot mennesker som er 

akutt eller kronisk syke av somatisk, psykisk eller sosial årsak. Pasientenes 

problemer kan være av generell karakter knyttet til sykdom, skade, behandling eller 

undersøkelser og ha spesifikk karakter knyttet til individuelle reaksjoner. Målet er 

at pasienten skal bli forbedret eller få bedret funksjonsnivå enten prosessen tar kort 

eller lang tid. 

Den lindrende sykepleierfunksjonen er orientert mot alle målgrupper. Den har som 

mål i en konkret situasjon å begrense omfanget og styrken av belastninger. Disse 

kan være av fysisk, psykisk, sosial eller åndelig karakter, som ubehag, smerter, 

lidelser og vonde og vanskelige opplevelser. Målet er at pasientens ressurser kan 

nyttes til helbredende prosesser, mestring av livssituasjoner eller til fredfull død, og 

at smerter og ubehag som følger sykdomsforløp og behandling reduseres eller 

fjernes. 

Den rehabiliterende sykepleierfunksjonen er orientert mot mennesker hvor sykdom 

eller skader har ført til behov for ny kunnskap og oppøving av ferdigheter for å 

mestre en ny livssituasjon. Dette omfatter også pasientenes nærmeste. Sykepleien 

har som mål at pasienten og pårørende tilegner seg nye handlingsmåter for å 

kompensere for sykdom og funksjonssvikt av fysisk, psykisk, sosial eller 

utviklingsmessig karakter, og om mulig at pasienten gjenvinner uavhengighet. 

Sykepleierens funksjoner er her omtalt i forhold til pasient og pårørende. 

Sykepleierfunksjonene inneholder ikke bare et slikt direkte pasientrettet arbeid, men 

også funksjoner vedrørende undervisning og administrasjon av personell, utvikling 

av eget fag og samarbeid med andre faggrupper. 

Den undervisende sykepleierfunksjonen er nært knyttet til veiledning og rådgivning 

overfor pasient eller klient og pårørende. Den er videre rettet mot pleiepersonalet, 

studenter og andre som er helt eller delvis involvert i sykepleiefaget. Hensikten er 
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å sikre kvalitetsmessig sykepleie og faglig utvikling hos de som deltar 

sykepleietjenesten. 

Den administrative sykepleierfunksjonen innebærer ledelse av sykepleietjenesten. 

Hensikten er å sikre hver pasient den nødvendige hjelp av kvalifisert personale, og 

at driften av enheten innebærer en effektiv utnyttelse av ressurser til pasientens 

beste. Administrativ funksjon innebærer også koordinering av andre aktiviteter som 

er rettet mot pasienten som konsultasjon, undersøkelser og behandling. I tillegg 

kommer deltagelse i kartlegging av behov og gjennomføring av helsetjenestetiltak 

med sikte på kvalitetssikring og arbeidsmiljø. 

Den fagutviklende sykepleierfunksjonen er rettet mot kvalitetsforbedring i 

sykepleiepraksis og omfatter de som deltar i sykepleietjenesten. Forbedring av 

rapportsystem og pleieplaner, utvikling av metoder i sykepleie, innføring av 

organisasjonsmodell som sikrer kontinuitet i pasientpleien, er eksempler på områder 

for fagutvikling. 

3-årig grunnutdanning i sykepleie 

Sykepleie er i sin natur en omsorgsdisiplin. Utdanningen skal stimulere til faglig 

og personlig utvikling, og medvirke til at studentene blir selvstendige og 

ansvarsbevisste. Målet er å utdanne sykepleiere som er kvalifisert til å møte ulike 

menneskers behov for sykepleie. Dette innebærer at den utdannede sykepleier: 
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- møter det enkelte menneske med respekt og forståelse for menneskets egenart 

og livssyn og med grunnlag i de yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere 

- planlegger, iverksetter og evaluerer sykepleien ut fra en helhetlig vurdering 

av sykepleiesituasjonen 

- forstår sykepleien som en tjeneste i en historisk og samfunnsmessig utvikling 

- tar ansvar for alt som foregår innen sykepleiefagets område overfor den 

enkelte pasient/klient 

- utfører sykepleie basert på dyktighet i grunnleggende sykepleiemetoder og 

ferdigheter 

- anvender anerkjente vitenskapelige teorier og problemløsende tenkning, 

forskning og erfaring fra egen og andres praksis 

- viser kritisk vurderingsevne i sykepleieutøvelsen 

- erkjenner betydningen av lederskap i sykepleien og anvender administrative 

prinsipper i sykepleiepraksis 
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- erkjenner sitt undervisnings- og veiledningsansvar overfor pasient eller klient 

og alle grupper som arbeider innen sykepleien, og anvender pedagogiske 

prinsipper 

- samarbeider med pasient eller klient, pårørende og andre yrkesgrupper i 

utøvelse av sykepleie 

- utvikler samfunnspolitisk engasjement og kritisk, reflekterende holdning til 

egen fagutøvelse og de etablerte helsetjenester. 

Forkunnskaper 

Høyskolen har opptak til studiet høst- og vårsemesteret. Forkunnskaper utover 

generell studiekompetanse er ikke påkrevet. 

Oppbygging av studiet 

Utdanningen utgjør 40 vekttall i en cand.mag. grad, og omfatter både teori- og 

praksisstudier, hvor en vektlegger integrering av teori og praksis gjennom hele 

studiet.Hvert studieår, som består av 2 semestre, omfatter 40 arbeidsuker inkludert 

eksamener. Innholdet i studiet er delt inn i 5 studieenheter og er kvantifisert ved 

hjelp av vekttall. 1 vekttall= 2 uker= 80 studieinnsatstimer. Studentens arbeidsuke 

er slik beregnet til 40 timer. Derav er ca. 20 timer timeplanregulert. De øvrige 

timene er fordelt på annet studiearbeid. 

De 5 studieenhetene er organisert i forhold til målgrupper og praksisområder og 

inneholder både praksisstudier og teori. Aldersdimensjonen (barn, voksne, eldre) 

skal ivaretas gjennom hele studiet. 

1. Grunnleggende sykepleie 

15 .5 vekttall = 31 uker 

Plassering: 1. og 2. semester 

Denne studieenheten er en innføringsperiode med vekt på grunnlagstenkning, 

holdningsdannelse og tilegnelse av generelle kunnskaper og ferdigheter. 

Menneskets grunnleggende behov er i fokus. Studiene skal forberede for alle 

målgrupper. 

Den forebyggende, den behandlende, den lindrende og den rehabiliterende 

sykepleierfunksjonen vektlegges. 

2. Sykepleie av akutt og kronisk syke 

24.5 vekttall = 49 uker 

Plassering: 2., 3. og 4. semester 
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Denne studieenheten setter søkelyset mot akutt, kritisk og kronisk syke. 
Pasientens ulike behov relatert til alder (barn, voksen, eldre) settes i fokus. 
Studenten vil møte mennesker som er i en biologisk og psykisk krisetilstand, 
mennesker som har langvarig funksjonssvikt, mennesker som etter gjennomlevd 
sykdom og skade har endrede betingelser for aktiviteter som er nødvendig for 
helse, og mennesker som utvikler kronisk og uhelbredelig sykdom. 
Den forebyggende, den behandlende, den lindrende, den undervisende og den 
rehabiliterende sykepleierfunksjonen vektlegges. Også den administrative 
funksjonen arbeider studentene med. 

3. Psykisk helsevern 

4.5 vekttall = 9 uker 
Plassering: 5. semester 

Denne studieenheten omfatter psykisk helsevern med vekt på psykiske lidelser 
av akutt og kronisk karakter. Undervisningen tar sikte på å skape forståelse for 
de glidende overganger som særmerker psykiske lidelser fra sunn væremåte til 
nevrotisk og psykotisk funksjon. Søkelyset settes på sammenhengen mellom 
livsproblemer og livskriser og utvikling av symptomadferd. 
Den forebyggende, den behandlende, den lindrende og den rehabiliterende 
sykepleierfunksjonen vektlegges. Studentenes egen personlighetsutvikling 
vektlegges også. 

4. Forebyggende helsearbeid 

5 .5 vekttall = 11 uker 
Plassering: 5. semester 

Denne studieenheten er en del av området sykepleie av friske og utsatte grupper. 
Studiene har til hensikt å skape forståelse for sykepleie som en samfunnsrettet 
tjeneste. Studieenheten belyser forhold i samfunn og miljø som har innvirkning 
på menneskenes helsetilstand og ser på hvordan samfunnet innretter seg for å 
holde et best mulig helsenivå i befolkningen. 
Den forebyggende og den undervisende sykepleierfunksjonen vektlegges. 

5. Integrasjon og fordypning i sykepleie 

10 vekttall = 20 uker 
Plassering: 6. semester 

I denne studieenheten skal studentene søke å integrere de kunnskaper og 

78 



erfaringer de har arbeidet med gjennom hele studiet i den hensikt å komme fram 

til en helhetsforståelse av sykepleiefaget. Videre skal de mestre de ferdigheter 

som er i samsvar med de kvalifikasjoner som kjennetegner sykepleieren. 

Studieenheten omfatter 2 ulike praksisfelt: kommunehelsetjenesten med 

hjemmesykepleie og ulike institusjonsavdelinger. 

Det legges vekt på alle sykepleierfunksjonene, men spesiell vekt på lederskap, 

undervisning og samarbeid. 

Kunnskapsområder 
Rammeplanen forutsetter at utdanningen skal omfatte disse 3 kunnskapsområder: 

- Sykepleiens kunnskapsområde 

- Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag 

- Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag 

De tre kunnskapsområdene vil være representert innenfor de 5 studieenhetene i ulik 

grad. 

Sykepleiens kunnskapsområde 
Gjennom studiet av sykepleie som kunnskapsområde skal studentene utvikle 

sykepleiefaglig tenkning, sykepleiefaglig kyndighet og identitet som sykepleier. 

Sykepleiens kunnskapsområde omfatter: 

- Sykepleiens historiske, filosofiske og etiske grunnlag 

- Grunnleggende begreper og teori og modeller i 

sykepleie 5 

- Sykepleiens arbeidsområde og funksjoner 

- Sykepleie knyttet til direkte pasientrettet arbeid 

35 

Sentrale ferdighetsområder er : 

- kommunikasjon og samhandling 

- nødvendige ferdigheter for å ivareta grunnleggende behov under sykdom 

- problemløsnings- og fagutviklingsferdigheter 
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- lederskaps- og samarbeidsferdigheter 

- undervisningsferdigheter 

- ferdigheter nødvendig for å ivareta etisk ansvarlighet 

- ferdigheter nødvendig for å ivareta samfunnsengasjement. 

Kunnskaper fra andre fagområder 

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag 

I sykepleien er det behov for kunnskap fra ulike samfunnsvitenskapelige områder. 

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag omfatter: 

- Psykologi 

- Sosiologi og sosialantropologi 

- Helsepolitikk, forvaltning og lovgivning 
- Økonomi 

10 

Studiet innen området skal føre til at studentene har : 

- kunnskap om helsetjenestens mål, organisasjon og samfunnsmessige 

sammenheng. 

kunnskap om helse- og sosiallovgivning 

innsikt i menneskets psykososiale utvikling, reaksjons- og tilpasningsmåter under 

ulike livsbetingelser 

kunnskap om etiske og kulturelle forhold som har betydning ved helse og 

sykdom 

innsikt i læringsprosesser og gruppeprosesser 

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinskfaglige grunnlag 

Kunnskaper innen dette området er en del av det grunnlaget sykepleieren har for 

å vurdere behov for sykepleie og iverksettelse av sykepleierhandlinger, og for å 

kunne handle i livstruende situasjoner. 

Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag omfatter: 
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- Mikrobiologi 
- Anatomi, fysiologi og biokjemi 
- Patofysiologi 
- Sykdomslære 
- Farmakologi 

10 

Studiene innen området skal føre til at studentene har: 
- innsikt i hva som skjer når det oppstår skade, feil funksjon og sykdomsprosesser 

av somatisk og psykososial karakter 
- kunnskap om aktuelle behandlingstilbud 
- innsikt i biologiske-, fysiske- og kjemiske miljøfaktorers betydning for 

helseforholdene og samfunnshygieniske tiltak. 

Kunnskaper fra disse fagområdene undervises dels som selvstendige fag og dels 
integrert i sykepleieundervisningen. 

Praksisstudier 

Praksisstudier er fellesbegrepet for de undervisnings- og læringssituasjoner hvor 
studentene arbeider med sykepleiefaglige problemer og utfordringer i praksis. 

50 % av studiet defineres som direkte yrkesrettede studier. 20 vekttall (dvs. 
35%) er direkte pasient- eller klientrettede praksisstudier, og 10 vekttall (dvs. 15%) 
er praksisrettet undervisning i høyskolen. 

Direkte pasient- eller klientrettede praksisstudier omfatter erfaring med 
pasientgrupper innen medisin, kirurgi, psykisk helsevern og forebyggende 
helsearbeid, og foregår både i kommunehelsetjenesten og ved institusjoner. Studiene 
omfatter erfaring fra arbeid med pasienter eller klienter i alle aldersgrupper, dvs. 
friske og utsatte grupper, kronisk syke og funksjonshemmede og akutt syke. 

Praksisstudiene er tilrettelagt og veiledet av lærer eller sykepleier. 
Hver praksisstudieperiode har sine klart definerte mål og studiekrav som 

studentene må kunne dokumentere å ha nådd og oppfylt. 

De praktiske studier gir studentene en type kunnskap som de bare kan tilegne 
seg gjennom å arbeide med reelle praktiske situasjoner, hvor teori og praksis er 
integrert. 

For å få avsluttende vurdering må studentene ha oppfylt kravene til 
studiedeltaging. 
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Arbeidsformer 

Studentaktive arbeidsformer vektlegges, og det legges opp til en studieprogresjon 

som gir studentene økende selvstendighet og ansvar. Studiet veksler mellom teori

og praksisstudieperioder, hvor praksisundervisningen er integrert med 

teoriundervisningen. 

Eksempel på arbeidsformer som nyttes 

- forelesningsmetoder 

- gruppediskusjoner 

- konfluente metoder 

- laboratorieøvelser 

- litteraturstudier 

- prosjektarbeid 

- seminar 

- casemetoder 

Vurdering 

Vurdering skjer underveis og som avsluttende vurdering. Vurdering underveis er 

knyttet til studiedeltaking, utført arbeid, ulike oppgaver, prøver og arbeidsformer 

studenten nytter i studiet. Vurderingen er kontinuerlig og gir studentene 

informasjon om hvor de står i studieprosessen. 

Avsluttende vurdering er tiltak knyttet til godkjenning eller underkjenning av 

utdanningen eller deler av den. Vurdering gir grunnlag for karakterer som blir 

påf Ørt vitnemålet. 

Pensum 

Pensum reflekterer tyngden av de ulike fag og kunnskapsområder i utdanningen og 

er gjenstand for vurdering og revidering foran hvert opptak og semester. Samlet 

pensum for de 3 studieårene utgjør ca. 10 000 sider. Studentene kan selv velge 

inntil 10% av det totale pensum. 

Eksamener 

Sykepleiens kunnskapsområde 

Grunnleggende sykepleie 

Skriftlig skoleeksamen 

Sykepleie av akutt og kronisk syke 

a) skriftlig eksamen 

b) praktisk eksamen 
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Avsluttende eksamen i sykepleie 

Skriftlig hjemmeoppgave - individuelt arbeid 

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag 
Psykologi 

Skriftlig skoleeksamen 

Samfunnsfag - lovgivning 

Individuell hjemmeeksamen 

Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag 
Anatomi. Fysiologi. Biokjemi 

Skriftlig skoleeksamen 

Sykdomslære. Farmakologi 

Skriftlig skoleeksamen 
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6. semester 

3. semester 

6. semester 

1. eller 2. semester 

3. semester 
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1-årig tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 

Studiet tar sikte på å gi bred teoretisk og praksisrelatert kunnskap innenfor 

fagområdet aldring og eldreomsorg i en flerfaglig sammenheng. Det tar 

utgangspunkt i friske eldre og bygger på en grunnlagstenkning hvor 

helhetsforståelsen i omsorgen til eldre mennesker står sentralt. 

Studiet legger vekt på innsikt i sentrale forhold vedrørende aldringsprosessen og 

helse- og sosiale problem som kan oppstå i forbindelse med eldres situasjon i 

dagens samfunn. Innsikt i ulike menneskesyn og etiske dilemma mht. omsorg og 

behandling danner en plattform for arbeid innenfor eldreomsorgen. 

Studiet gir dypere innsikt i sykdom og funksjonssvikt hos eldre, ulike 

behandlingsmetoder og tiltak i tilretteleggingen av eldres hverdag og organisering 

av helsetjenesten til eldre. Det gir et grunnlag for å vurdere analyseredskap og 

metoder for arbeid både på individuelt, gruppe- og samfunnsnivå. Studiet gir også 

et faglig grunnlag for endrings- og utviklingsarbeide innen helsetjenesten til eldre. 

Forkunnskaper 

Søkere med 3-årig grunnutdanning i helse- og sosialfag kan bli opptatt til studiet. 

Det kreves minimum ett års klinisk praksis. 

Kompetanse 

Studiet er godkjent som 20 vekttall i en cand.mag. grad og kan gi grunnlag for 

lønnsopprykk. 
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Oppbygging av studiet 

Studiet starter i høstsemesteret og er foreløpig lagt opp som et deltidsstudium over 

2 år. 

Høst Vår 

Modul A Modul B 

Friske eldre og aldring Sykdom og funksjons-

5 svikt hos eldre 5 

Modul C Modul D 

Organisasjon og forvaltning Forskning om eldre og 

av helsetjenesten til eldre 5 aldring 5 

Oppbygging av 1-årig tverrfaglig videreutdanning i eldreomsorg 

Studiet er delt inn i 4 moduler på 5 vekttall hver: 

Modul A gir en innføring i grunnleggende kunnskap i tilknytning til eldre, aldring 

og eldreomsorg. Fagområdene er filosofi, etikk, biologisk og psykososial aldring. 

Sentrale omsorgsteorier blir også behandlet. 

Modul B gir utdypende kunnskap om problemområder knyttet til eldre og aldring, 

og metoder for behandling og omsorg av eldre med sykdom og funksjonssvikt. 

Modul C omfatter studier av organisering og forvaltning av helse- og sosialtilbud 

til eldre, samt lovgivning, rammer og ulike praktiske organiseringsspørsmål. 

Modul D gir kunnskap i forskningsprosessen generelt og spesielt knyttet til eldre. 

Studie- og arbeidsformer 

Studiet er lagt opp som ukessamlinger på ca. 1 uke pr. måned, og ca. 20 uker 

totalt. 

Studiet krever oppgavearbeid både individuelt og i kollokviegrupper mellom 

samlingene, og det er lagt opp til stor grad av selvstudium. Det er obligatorisk 

studiedeltaging på samlingene, men inntil 10 % fravær kan godkjennes. 

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer hvor forelesningsmetoden og ulike 

studentaktive former som gruppearbeid, rollespill, case, prosjektarbeid og seminarer 

blir benyttet. 

Eksamen 

Fordi studiet er lagt opp som et deltidsstudium kreves det avholdt eksamen 
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forhold til hver modul. Det blir benyttet både skole- og hjemmeeksamen. 

Avsluttende oppgave 

Modul D avsluttes med et større fordypningsarbeid innenfor selvvalgt tema i 

eldreomsorgen. Oppgaven skal integrere studiets ulike emneområder og skal vise 

at grunnleggende teorier og metoder beherskes. 

Oppgaven kan bygges opp som et litteraturstudium eller prosjektoppgave, men 

begge deler forutsetter relatering til praksis. Oppgaven kan løses individuelt eller 

som gruppe og avsluttes med individuell muntlig høring. 

Pensum 

Pensum dekker de ulike fagområdene av studiet og er på tilsammen 4000 sider. 

Pensumliste blir tilsendt ved opptak. 
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1- årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 

Studiet tar sikte på å gi bred teoretisk og praktisk kunnskap innenfor fagområdet 

psykiatrisk sykepleie og psykisk helsevern. 

Det vektlegger innsikt i sentrale forhold ved menneskets psykiske utvikling og 

psykiske problem og lidelser som kan oppstå i forbindelse med vanskelige 

livsformer og livssituasjoner. 

Studiet legger hovedvekten på hvordan den psykiatriske sykepleier gjennom 

ulike behandlingsmetoder og tilrettelegging av pasientens hverdag, kan delta i en 

selvstendig og tverrfaglig behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske 

lidelser. 

Innsikt i ulike menneske- og behandlingssyn, etiske dilemma mht. behandling 

og ulike behandlingsmetoder, danner en plattform for undervisning i psykiatrisk 

sykepleie. 

Studiet gir analyseredskap og metoder for arbeid både på individuelt, gruppe- og 

samfunnsnivå ut fra et prosessperspektiv. 

Det gir også et faglig grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid innenfor 

helsetjenesten. 

Studieprogrammet vektlegger faglig og personlig utvikling i form av å bruke seg 

selv terapeautisk både gjennom klassseroms - og gruppeundervisning, samt i 

praksis. 

Bevisstheten om faglige kvalifikasjoner mht. egen funksjon og i tverrfaglig 

samarbeide er vesentlig i det å kunne hjelpe mennesker i kritiske faser i livet og 

ved kroniske psykiske lidelser. 

Forkunnskaper 

Opptak til studiet skjer med utgangspunkt i generelle opptakskriterier for 

videreutdanninger i sykepleie, dvs 3 årig grunnutdanning i helse- og sosialfag. Det 

kreves minimum ett års praksis i klinisk sykepleie. 

Kompetanse 

Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen ulike deler av psykiatrifeltet, både på 

kommunalt og fylkeskommunalt nivå. 

Studiet er godkjent som 20 vekttall i en cand.mag. grad og gir grunnlag for 

lønnsopprykk. 
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Oppbygging av studiet 
Studiet starter i høstsemesteret og omfatter tilsammen 40 uker. 

Høst Vår 

Generell sykepleiefaglig Spesiell psykiatrisk 

fordypning sykepleie med støttefag 

4 

Spesiell psykiatrisk 5 

sykepleie Kliniske studier 

4 

Prosjekt 

2 5 

Oppbygging av I-årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 

Høstsemesteret starter med grunnlagstenkning i sykepleie og støttefag som 

psykologi, psykiatri, filosofi m.m. og gir en oversikt over ulike perspektiv på avvik 

og behandling av avvik. 

Undervisningen går videre i dybden på sentrale tema i psykiatrisk sykepleie og 

ulike støttefag blir trukket inn. 

Studentene har i løpet av høstsemesteret en periode med undervisning i 

forskningsprosessen og en periode på 2 uker med feltarbeide i praksis rettet mot 

pasienten og behandlingssystemet. 

Vårsemesteret fortsetter med undervisning i psykiatrisk sykepleie som avbrytes 

med en praksisperiode på 8 uker med behandlingsrettet funksjon. Vårsemesteret 

avsluttes med offentlig eksamen. 

Studie og arbeidsformer 
Studiet er lagt opp med ca. 16-18 timers timebelagt undervisning pr. uke. Studiet 

krever i tillegg selvstudium ut over 40 timers uke. Det er obligatorisk 

studiedeltaging, men inntil 10% fravær kan godkjennes. 

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer hvor forelesningsmetoden og ulike 

studentaktive former som gruppearbeid, rollespill, case, prosjektarbeid og seminar 

blir benyttet. 
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Kliniske studier 

De kliniske studier omfatter tilsammen 10 uker, 2 uker i høstsemesteret og 8 uker 

i vårsemesteret. Studentene kan velge mellom studier i institusjon og 

primærhelsetjenesten. 

I høstsemesteret har studentene en 2-ukers periode med deltagende observasjon 

rettet mot pasientproblematikk og behandlingssystemet. Studiene innbefatter en 

rapport. 

I vårsemesteret har studenten en 8-ukers periode med behandlingsprosessrettet 

praksis i forhold til oppfølging av 1 til 2 pasienter. Studiene innbefatter en 

semesteroppgave. De klininske studier blir vurdert med karakteren godkjent eller 

ikke godkjent. 

Eksamen 

Studiet stiller krav om en 7 timers individuell offentlig eksamen. Eksamen legger 

vekt på psykiatrisk sykepleie, og de ulike støttefag skal integreres i 

eksamensbesvarelsen. 

Avsluttende oppgave i psykiatrisk sykepleie 

Studentene skal i det påfølgende høstsemesteret utarbeide en oppgave i psykiatrisk 

sykepleie som skal integrere ulike emner som er tatt opp i studiet. Studentene skal 

vise at de behersker grunnleggende teorier og metoder i studiet. Oppgaven kan 

bygges på et litteraturstudium eller være en prosjektoppgave. Begge deler 

forutsetter relatering til den praktiske virkelighet som psykiatrisk sykepleier. 

Oppgaven kan løses individuelt eller som gruppe. 

Pensum 

Pensum inneholder områdene psykiatrisk sykepleie og ulike støttefag, og utgjør ca. 

4000 sider (pensumliste blir tilsendt ved opptak). 

Nye planer 

Under forutsetning av godkjenning fra departementet planlegges det en 

deltidsutdanning i psykiatrisk sykepleie. 
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3. KURSOVERSIKT 

Generelt 

På de neste sidene i studiehåndboka følger en omtale av de enkelte kurs soin inngår 
i studiene ved Høgskolen i Molde. Kursene er inndelt etter følgende fagområder: 

Administrative fag 

Akvakulturfag 

Bedriftsøkonomiske fag 

Informatikkfag 

Juridiske fag 

Logistikkfag 

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: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Ingen 

Høstsemester 

2 t forelesning og 2 t gruppearbeid pr. uke 

5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Kurset skal gi studentene en grunnleggende forståelse av hva en 

organisasjon er, hvordan den fungerer og hvordan den kan 

analyseres. 

Innhold: Kurset tar opp følgende emner: 

- organisasjonsbegrepet 

- organisasjonsteoriens historiske utvikling 

- strukturer og prosesser 

- organisasjonsutvikling og -endring. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer. 

Ad205 Organisasjonsteori og offentlig politikk 

Vekttall: 8 

Forkunnskaper: SvlO0 Det norske politiske og administrative system/ 

Sv105 Stats-og kommunalkunnskap 

Tid: Vårsemester 

Undervisning: 8-10 t undervisning pr. uke i gjennomsnitt, inklusive foreles

ning, gruppearbeid og veiledning. I kurset inngår det en 

innleveringsoppgave som må være godkjent før eksamen. 

Eksamensform: 6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Formålet med kurset er å gi studentene innsikt offentlig 

politikk utfra et organisasjonsteoretisk perspektiv. 

Innhold: Kurset tar opp følgende tema: 

- historiske utviklingstrekk 

- ulike organisasjonsteoretiske perspektiv 

- analyse av ulike strukturer og prosesser som påvirker utfor-

ming og utfall av offentlig politikk på ulike forvaltningsnivå 

91 

i 



- spesielle problemområder som blir tatt opp er bl.a.: Politikk 

og administrasjon, profesjonenes rolle, forvaltning og omgi

velser, styrings- og koordineringsproblem. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer. 

Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

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. 

Ad310 Mellomfagstillegg i offentlig administrasjon 

Vekttall: 10 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Grunnfag i offentlig administrasjon 

Høstsemester 

Ca. 12 t undervisning pr. uke i gjennomsnitt, inklusive 

forelesning, gruppearbeid og veiledning. 

Eksamen består av mellomfagsoppgaven og en skriftlig prøve på 

8 timer. Ved beregning av karakteren teller mellomfagsoppgaven 

1/3 og skriftlig eksamen 2/3. 

Studiet på mellomfagsnivå tar sikte på å videreutvikle 

ferdigheter i analyser av organisasjoner og offentlig politikk. I 

tillegg har studiet som særlig mål å gi trening i planlegging og 

gjennomføring av et selvstendig arbeid, mellomfagsoppgaven. 

Mellomfagstillegget består av 4 delemner : 

1. POLITISK TEORI OG REGIMER (ca. 600 sider) 

Her legges det vekt på komparative metoder og på 

sammenlignende analyser av politiske regimer. Dette gjøres ved 

en politisk- institusjonell tilnærming til studiet av forholdet 



mellom stat og samfunn. Også samspillet mellom stater blir 
belyst med vekt på hvordan ulike stater påvirker og påvirkes av 
internasjonale og overnasjonale strukturer og prosesser. 
2. ORGANISASJONSTEORI (ca. 600 sider) 
I dette delemnet legges det vekt på analyser av komplekse sett 
av institusjoner og organisasjoner, på sammenhenger mellom 
organisasjonsnivå og de samfunnsrammer organisasjonen inngår 
i. 
3. METODE (ca. 200 sider) 
Denne delen skal først og fremst tjene arbeidet med 
mellomfagsoppgaven. Det legges vekt på designspørsmål, 
vurdering av datakilder, praktisk bruk av metoder og vurdering 
av resultater. 
4. ORGANISASJONSFORMEROGPROSESSERPÅLOKALT 
OG REGIONALT NIVÅ (ca. 600 sider) 
Denne delen tar opp og videreutvikler kunnskapene om og 
ferdighetene i analyse av, politiske og administrative strukturer 
og prosesser på regionalt og lokalt nivå. Sammenligning med 
andre land, særlig de nordiske, står sentralt. 

LITIERA TUR: Oppgis ved kursstart 

Ad400 Strategisk ledelse 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 
Adl 10 Organisasjonsteori 
Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi 
In290 Informasj onssy ste mer 
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 organisa
sjonen og dens omgivelser og på koblingen mellom strategi og 
organisasjonens personalfunksj on. 
Strategiprosessen, fra idegrunnlag til iverksetting. Planlegging 
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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. 

LITIERA TUR: Oppgis av faglærer. 

Ad450 Informasjonssystemer 
Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Adl 10 Organisasjonsteori 

Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi 

Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 

InlOl Innføring i EDB 

Høstsemester 

3 t pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi en forståelse for informasjonsteknologiens anvendelse i 

bedrifter, samt arbeidet med å anskaffe/utvikle og innføre 

moderne informasjonssystemer. Kurset vil også drøfte 

organisatoriske, markedsmessige og strategiske aspekter ved 

informasjonsteknologien. 

Momenter kurset vil ta opp er bl.a.: 

- Informasjonssamfunnet 

- Informasjonsteknologiens rolle i virksomheter 

- Ulike IS og deres rolle i virksomheten 

- Informasjonsteknologi og konkurranseevne 

- Organisering av virksomheters IT-aktiviteter 

- Økonomisk styring av IT-aktivi teter 

- IT og implementeringsproblemer 

Christensen, Grønland, Methlie: Informasjonsteknologi-strategi, 

organisasjon, styring. Bedriftsøkonomens forlag 1991. 

Artikkelsamling 

Ad500 Organisasjonsutforming 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 2-årig økonomisk/administrativ utdanning eller tilsvarende, evt. 

grunnfag i statsvitenskap, fagretning offentlig administrasjon 
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Tid: Høstsemester 

Undervisning: Intensiv undervisning etter nærmere kunngjøring.Arbeidsformen 

veksler mellom forelesninger, studentpresentasjoner og 

diskusjoner 

Eksamensform: 5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Gi studentene innsikt i: 

- hvordan organisasjoner kan organiseres for å imøtekomme 

kundenes krav til pris og kvalitet 

- hvilke faktorer som påvirker og begrunner organisasjoners 

struktur 

- ulike syn på effektivitet i organisasjoner 

Innhold: De nye 11slagordene 11 innen organisasjonsforming, hva det 

innebærer og forutsetter, f.eks. JIT, TQM, mål og resultatstyring, 

markedsorientering, prosjekt- og matriseorganisering. 

Ulike organisasjonsformer og deres effektivitet 

LITIERA TUR: Oppgis av faglærer 

Ad560 Undersøkelsesmetode 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

2-årig økonomisk-administrativ utdanning eller tilsvarende 

Vårsemester. Obligatorisk for de som skal skrive 

prosjektoppgave innen Logistikk.ledelse 

Intensiv undervisning etter nærmere kunngjøring. Det forventes 

stor egeninnsats fra studentene. Avslutningsvis skal studentene 

levere inn en oppgave som inneholder en teoretisk og metodisk 

plan for prosjektoppgaven 

5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formålet med kurset er å gi studentene innføring i kvantitative 

og kvalitative undersøkelsesmetoder som brukes innen 

samfunnsvitenskapelig forskning. Studentene skal få innsikt i 

metodenes styrker og svakheter, og de skal bli i stand til å 

gjennomføre selvstendige undersøkelser og foreta kritiske 

vurderinger av egne og andres arbeid 

Kurset tar bl.a. opp følgende tema: 

- problemformulering og valg av undersøkelsesopplegg 

- datainnsamling 
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- databehandling og -analyse 

- rapportskriving 

- samfunnsforskning og verdier 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer 

Ad600 Organisasjonsendring 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

2-årig økonomisk-administrativ utdanning eller tilsvarende, evt. 

grunnfag i statsvitenskap, fagretning offentlig administrasjon 

Vårsemester 

Intensiv undervisning etter nærmere kunngjøring 

5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

- Gi innsikt i teorier om omstilling og utvikling av 

organisasjoner 

- Legge et grunnlag for analyse av organisasjoner 

Gi nyttige kunnskaper for å gjennomføre endringer 

organisasjoner 

Innhold: Perspektiver på organisasjonsendringer, med vekt på rasjonelle 

endringsprosesser. 

Om organisasjonskultur og mulighetene for å endre 

organisasjonskultur. 

Teorier for organisasjonslæring 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer 

Ad610 Personalledelse og arbeidsorganisering 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 
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2-årig økonomisk-administrativ utdanning eller tilsvarende, evt. 

grunnfag i statsvitenskap, fagretning offentlig administrasjon 

Vårsemester 

In ten siv undervisning i 4 uker 

5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi studentene kunnskaper om politiske, økonomiske og 

organisatoriske rammer for personalutveksling mellom 

organisasjon og arbeidsmarked. Presentere teorier og metoder for 

en mer planmessig og effektiv utnyttelse av personalressursene 
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i organisasjonen. 
Innhold: Kurset består grovt sett av to emneområder: 

- Del 1 gir studentene grunnlag for å forstå forholdene i 
arbeidslivet bl.a. ut fra historisk-sosiale forhold. Ulike former 

for tilknytting til arbeidslivet vil også bli drøftet. Her vil det 

også bli lagt vekt på forskjeller mellom ulike land og de 
nasjonale kontekstenes innvirkning på arbeidsorganisasjonen. 

- Del 2 gir studentene en innføring i aktuelle teorier og metoder 

ved systematisk planlegging av tilgang, avgang og mobilitet 
av menneskelige ressurser i organisasjoner. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer 

Ad620 Etikk 

Vekttall: 

Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

2 
Ingen spesielle 

Vårsemester 
Intensiv undervisning etter nærmere kunngjøring 

4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 

Profittmotivet og profittmål ignorerer og går ofte på tvers av 

etiske verdinormer. Kurset skal gi forståelse for hvordan etikk 
kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i ulike 

sammenhenger. 
Aktuelle emneområder: 
- Økologi og etikk 

- Etikk i arbeidsmiljøet 
- Menneskesyn og jobb- og organisasjonsutforming 

- Vitenskapsteori og etikk 

- Etikk i næringslivet 

- Etikk og internasjonalisering 

Oppgis ved kursstart 
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Akvakulturfag 

Ak200 Oppdrettsbiologi 

Vekttall: 2 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Høst- og vårsemester 

2 t forelesninger og øvingsoppgaver pr. uke 

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. 

- Avfallsstoff er fra oppdrett. 

- Muslinger, dyrking av skalldyr. 

Poppe, T.: Fiskehelse. John Grieg Forlag 1990. 

Gjedrem, T.: Fiskeoppdrett. Landbruksforlaget 1993. 

Artikkelsamling. 

Ak250 Oppdrettsøkonomi 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Eksamensform: 

Undervisning: 

Innhold: 
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BølO0 Innføring i bedriftsøkonomi/BølOl Grunnkurs i inve

steringsanalyse 

Vårsemester 

Skriftlig eksamen. 

Tallkarakter 

3 t forelesning pr. uke 

- Rammevilkår for oppdrett 

- Samspill produksjon - marked 

-



- Kostnadsstrukturer 

- Finansiering av oppdrettsvirksomheten 

- Berging av driftskapitalbehov 

- Valg av ulike driftsstrategier for mat og settefiskanlegg, 

lønnsomhetsanalyser 

- Risiko - risikoavlastning 

LITTERATUR: Liabø, L.: Forelesningsnotat: Oppdrettsøkonomi 

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelser 

Ak300 Fiskeernæring I 

Vekttall: 2 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Høstsemester 

4 t forelesning og instruktiv praksis pr. uke 

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. 

- Grunnleggende biokjemi 

- 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. 

Tano 1990. 

Fagartikler fra AKV AFORSK. 

Artikkelsamling. 

Ak310 Internasjonal akvakultur 

Vekttall: 1 

Tid: 

Forkunnskaper: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Høstsemester 

Ak200 Oppdrettsbiologi eller tilsvarende 

2 t forelesning pr. uke 

Skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
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Formål/innhold: Gi studentene en oversikt over akvatiske organismer som blir 

oppdrettet i ulike deler av verden. Naturlig utbredelse og 

oppdrettsbetingelser for de viktigste artene blir gjennomgått, 

samt kunnskap om størrelse på produksjonen i de ulike regioner. 

Litteratur: 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 

Ak320 Oppdrettsteknologi I 
Vekttall: 3 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Høstsemester 

4 t forelesning, ekskursjon og instruktiv praksis pr. uke 

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-Energianlegg-

produksj onsanlegg. Universitetsforlaget 1991 

Gjedrem, T.: Fiskeoppdrett. Landbruksforlaget, 1993. 

Artikkelsamling. 

Ak330 Mikrobiologi/fororganismer 

Vekttall: 1 

Tid: Høstsemester 

Undervisning: 2 t forelesning og øvinger pr. uke 

Eksamensform: Skriftlig eksamen 

Tallkarakter. 

Formål: 
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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. 

Innhold: Mikroorganismer (bakterier, sopp og virus), mikroorganismer i 

det biologiske sy stem, vekstbegrensninger, generell immunologi. 

Alger som for til hjuldyr eller saltkreps, algers biokjemi og 

biologi. Alternative fororganismer. 

LITTERATUR: Kommuneveterinær A. Storset: Kompendium: Mikrobiologi og 

immunologi. 

Artikkelsamling 

Ak340 Fiskehelse 

Vekttall: 2 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Høst- og vårsemester 

2 t forelesninger og instruktiv praksis pr. uke 

Skriftlig eksamen 

Tallkarakter. 

Gi studentene kunnskap om sykdommer og parasitter 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 AKV AFORSK. 

Artikkelsamling. 

Ak350 Avisarbeid 

Vekttall: 2 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Høst- og vårsemester 

2 t forelesninger og øvingsoppgaver pr. uke 

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 
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i miljøet, generell statistikk, genetisk grunnlag for egenskaper, 
genetisk materiale, laks og regnbueaure som avlsobjekt, 
systematiske miljøeffekter, fenotypiske og genetiske parametrer, 
facilitet i avlsarbeidet. Øvingsoppgaver. 
Vår: Avlsmetoder, avlsmål, avlsvurdering, utvalgsmetoder, 
genetisk fremgang, praktisk avlsarbeide, art og stammer. 
Øvingsoppgaver. 

LITTERATUR: Malmfors, B.: Genetik och husdjurforadling - en introduksjon. 
Kompendium Ås-NLH, Uppsala, 1988. 
Gjerde, B.: Fiskeavl, laks og regnbogeaure. AKV AFORSK/
NLH 1991. 

Ak400 Fiskeernæring Il 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Bygger på Ak300 Fiskeernæring I eller tilsvarende 
Vårsemester 
2 t forelesninger og instruktiv praksis pr. uke 
Skriftlig eksamen 
Tallkarakter. 
Å gi studentene en grundig forståelse av ernæringsmessige 
behov hos laksefisk og andre fiskearter. Sette dem i stand til å 
anvende denne kunnskapen i driftsoptimering og styrt 
produktkvalitet i fiskeoppdrett. 
- Næringskrav hos nye oppdrettsarter 
- Egenskaper ved formidlene 
- Pigmentering av laksefisk 
- Foring og produktkvalitet 
- Sammenligning av for på markedet 
- For og miljøpåvirkning 
- Ernæringsøkologi 
Se Ak300 Fiskeernæring I. 

Ak420 Oppdrettsteknologi Il 

Vekttall: 3 
Tid: Vårsemester 
Forkunnskaper: Ak321 Oppdrettsteknologi I eller tilsvarende 
Undervisning: Forelesninger, ekskursjon og instruktiv praksis 
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Eksamensform: Skriftlig eksamen 

Tallkarakter. 

Formål: 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. 

Innhold: Transport av levende fisk, driftsstyring, kvalitetssikring og 

driftsoptimalisering, sjøvannskvalitet, renseprosesser for vann, 

prosjektering av oppdrettsanlegg, kontroll med fiskens atferd, e

ksport, lover, offentlig forvaltning og organisasjoner knyttet til 

næringen. 

LITTERATUR: Gebauer Ruth, Eggen Geir, Hansen Erik og Eikebrokk Bjørnar: 

Oppdrettsteknologi. Tapir forlag, 1992. 

I tillegg benyttes litteratur fra Ak320 Oppdrettsteknologi I. 
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Bedriftsøkonomiske fag 

BøOOl Forkurs i bokføring 

Vekttall: 0 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

LITTERATUR: 

Ingen spesielle 

August - oktober 

2 t hver dag før semesterstart, deretter 2 t pr. uke 

3 t skriftlig eksamen med karakterene Bestått/ikke bestått. 

Denne prøven må være bestått før en kan gå opp til eksamen i 

Bø200. 

Gi studentene en grunnleggende innføring i bilagsregistrering og 

årsavslutning av et regnskap. Det legges opp til et EDB

simulert system for at undervisningen skal bli mest mulig lik 

praktisk regnskapsføring. 

Vågsether, Kåre: Forelesningsnotater, Høgskolen i Molde 

BølOO Innføring i bedriftsøkonomi 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Ingen spesielle 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke pluss gjennomgang av gruppeøvelser. 

Innlevering av gruppeøvelser er obligatorisk. 

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. 

LITTERATUR: Oppgis ved kursstart 
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BølOl Innføring i investeringsanalyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERETUR: 

Ingen spesielle 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset sikter mot å gjøre studentene kjent med de delene i 

bedriftsøkonomien som vanligvis kalles investering og 

finansiering. Kurset legger vekt på å vise hvordan teori og 

teknikk er nyttig når investering- og finansieringsbeslutninger 

skal fattes i praksis. 

Kurset starter med en gjennomgang av begreper. Når begrepene 

er på plass kan en grovvurdering av prosjekter foretas. Deretter 

vil en detaljert analyse av investeringsbeslutningene ved bruk av 

teoretisk korrekte evalueringsmetoder bli gjennomført. En 

vurdering av usikkerhet i slike analyser belyses, samtidig som 

praktiske anvendelser studeres. Kurset vil kort dekke 

finansiering av investering ved bruk av gjeld og/eller 

egenkapital. Dessuten vil følgende spørsmål bli forsøkt besvart: 

Hva er de vanligste egenskaper og kjennetegn ved gjeld og 

egenkapital? Hvilken påvirkning vil valget av finansiering (gjeld 

vs. egenkapital) ha for risiko/usikkerhet i prosjekter? 

Bøhren, Ø. og Gjærum, P.I.: Prosjektanalyse 

Bø200 Finansregnskap med analyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Bø00l Forkurs i bokføring. NB! Prøve i bokføring må være 

bestått før eksamen i finansregnskap. 

Vårsemester 

3 t forelesning 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 
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av selskaper. 

Innhold: - Finansregnskapets oppbygging: Fra bilag til finansregnskap 

F inans regnskape t s  r ammebe t in gel s e r  g i t t  

regnskapslovgivning og god regnskapsskikk 

- Finansregnskapets vurderingsregler 

- Sentrale regnskapsmessige måleproblemer 

- Forholdet mellom regnskap og skatt 

- Regnskapsanalyse 

- Strømningsanalyser 

- Verdivurdering av selskaper basert på finansregnskapet 

- Kritikk av finansregnskapet 

LITTERATUR: Kinserdal, A.: Regnskapsforståelse. Bedriftsøkonomens Forlag. 

Forelesningsnotater i finansregnskap. 

Bø300 Investering og finansiering 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 

Sø2 I O Mikroøkonomi 

MklOl Innføring i matematikk 

InlOl Innføring i EDB 

In102 Videregående databehandling 

Tid: Høstsemester 

Undervisning: 3 t forelesning pr. uke. Det blir utlevert oppgaver som bør løses 

før eksamen 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen 

Tallkaraker 

Formål: Kursets mål er å gi en innføring i, og grunnleggende forståelse 

av, både kvalitative og kvantitative bedriftsøkonomiske 

beslutnings-problemer. Problemområdene vil i dette kurset være 

t eo re t i sk  kor rekt  funder te  i n v e s t e r ings- og  

finansieringsbeslutninger under sikkerhet. Skatt og inflasjon vil 

bli integrert i metodene som benyttes. Usikkerhet vil være et 

sentralt tema. Portefølj eteori, kapitalverdi- og 

arbitrasjeprisingsteori-modellene vil stå sentralt i kurset. Gjeldsgrad-
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og dividendepolitikk vil bli gjennomgått. En kort innføring i 

internasjonal finansiering vil bli gitt. Vi understreker at kurset 

vil forsøke å gi studentene en intuitiv forståelse av 

problemstillingene. Dette betyr m.a. at studentene bør læres opp 



til å stille kritiske spørsmål framfor å akseptere teorier. 

Innhold: Emner som behandles: 

- Forutsetninger og fundament innen finans 

- Investeringsanalyse 

- Investering og usikkerhet 

- Gjeldsandels- og dividendepolitikk 

- Internasjonal finans 

Modellverktøy: Det anbefales at studentene benytter modelleringsverktøy i 

kurset. Verktøyene kan imidlertid ikke benyttes til eksamen. 

(Lotus 1-2-3. Excel, IFPS/Personal, Minitab, Eureka, Lindo, etc.) 

LITTERATUR: Boye, Knut: Finansielle emner, 9. utgave, 1993. 

Bedriftsøkonomens forlag, Kap. 1 til 11. 

Kompendium i investering og finansiering. 

Bø310 Regnskapslovgivning og praksis 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Bø00 1 Forkurs i bokføring 

Bø200 Finansregnskap med analyse 

Bø400 Driftsregnskap 

Bø300 Investering/finansiering 

(bør tas parallelt i høstsemesteret) 

Høst- og vårsemester 

3 t forelesning 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 
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alle som er interessert i å kunne lese og forstå et foretaks 
offisielle regnskap. 

LITTERATUR: Huneide m. fl.: Årsoppgjøret i teori og praksis, 1994. Økad 
forlag. 
Sættem,O.: Oppgavesamling i regnskapslovgivning 

Bø330 Innføring i markedsføring 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Ingen spesielle 
Høstsemester 
3 t forelesning pr. uke 
4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 
Gi en beskrivelse og forståelse av hvorledes bedrifter/organi
sasjoner aktivt kan tilpasse seg sine markeder/omgivelser 
gjennom planlegging, markedsanalyser og utforming av 
markedsinnsats. 
- Strategisk planlegging/markedsplanlegging. 
- Markedsundersøkelser. 
- Forbrukeradferd. 
- Virkemidler/markedsinnsats. 

LITTERATUR: Kotler, P.: Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget, Prentice 
Hall International, 1992 

Bø340 Offentlig regnskap og budsjettering 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål/innhold: 

LITTERATUR: 
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Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 
Bø200 Finansregnskap med analyse 
Høstsemester 
3 t forelesning 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 

27.10.93. Akademika NS, Oslo. - Supplerende litteratur. 

Bø400 Driftsregnskap 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 

Vårsemester 

3 t forelesning 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

kulasj on, v arelagervurdering,kostnadsf ordeling, 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. 

Naug/St i :  In te rn regnskap-Økonomis ty r ing  1. 

U ni versitetsf orlaget 
Forelesningsnotater i driftsregnskap 

Bø430 Operasjonsanalyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi 

Bø400 Driftsregnskap 

Sø210 Mikroøkonomi 
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Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

InlOl Innføring i EDB 

Mk 101 Innføring i matematikk 

Mk231 Statistikk I 

Høstsemester 

3 t forelesning 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. 

Til slutt gis en innføring i dynamisk programmering, med vekt 

på ulike anvendelser. 

Taylor, B. W.: Introduction to Management Science. 

Bø440 .Finansiell modellering 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 
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Bø300 Investering/finansiering 

Vårsemester 

3 t forelesning pr. uke. Kurset gjennomføres med forelesninger. 

I tillegg kreves oppgaver og cases ini:i-levert og godkjent for 

adgang til eksamen. En eller flere cases vil bli behandlet til 

eksamen. Temaene som behandles er i hovedsak tidligere tatt 

opp i faget Bø300 Investering og finansiering. Forelesningene 

vil dermed anta stoffet som kjent og vil konsentrere 

framstillingen i forhold til modelleringsaspektet. Imidlertid kan 



enkelte temaer utdypes i forelesningene. 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål/innhold: Kursets mål er å gjøre studentene fortrolig med verktøy som er 

benyttet innen den finansielle styringen av bedrifter i Norge. 

Bø440 Finansiell modellering vil ta utgangspunkt i et 

finanspensum tilsvarende Bø300 Investering/finansiering. Faget 

vil imidlertid utvide finanspensumet innen spesielle temaer 

(opsjon, terminkontrakter etc.). Dermed vil faget inneholde 

analyser og vurderinger rundt kontantstrømmer, 

investeringsbeslutninger, risiko, opsjoner og terminkontrakter, 

kortsiktig likviditetsstyring og internasjonal finansiering. Alle 

tema som blir behandlet vil inneholde modelleringsaspekter. 

For modelleringsdelen av faget kreves valg av verktøy. En rekke 

slike systemer eksisterer, men vi vil i hovedsak benytte regneark 

og modellspråk. Et av målene ved kurset er å gjøre studentene 

istand til å bygge egne modeller for finansielle 

beslutningssituasjoner ved hjelp av slike modelleringsverktøy. 

Oppgaver og øvinger vil bl.a. være basert på cases innen finans. 

Anb. programv.: For å gjøre finansiell modellering vil vi i den organiserte 

undervisningen bruke EXCEL 5 .0. Studenter som ønsker det kan 

benytte IFPS på V AX ved Høgskolen i Molde. Imidlertid er alle 

pensumbøker uavhengig av regneark/modellspråk. Studentene 

kan derfor benytte det regneark/modellspråk de finner personlig 

passende (f.eks. Lotus 1-2-3, Excel, Supercalc som regneark og 

IFPS, Merkur etc. som modellspråk). 

LITTERATUR: Schlosser, Michel: Corporate Finance. A Model Building 

Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1989. 

Scherr, C.: Modem Working Gapital Management. Text and 

Cases, utvalgte deler. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 

1989. 

Benninga, Simon: Numerical Techniques in Finance, utvalgte 

deler. The MIT Press, 1989. 

Bø460 Beslutningsstøttesystemer 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 1. år øk/adm eller transport (Kurset forutsetter grunnleggende 

kunnskaper i bruk av regnearket EXCEL) 
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Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/innhold: 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

6 t praktisk gruppeeksamen 

Tallkarakter 

Målet med beslutningsstøttesystemer er at det skal kunne gi 

ledere støtte i ustrukturerte (vanskelige) beslutningssituasjoner. 

Kurset gir en innføring i beslutningsstøttekonseptets teoretiske 

forankring og diskuterer ulike tilnærminger til begrepet. 

Metoder for utvikling av beslutningsstøttesystemer diskuteres 

også. 

Ved siden av kursets teoretiske del består en stor del av kurset 

av at studentene arbeider med innleveringsoppgaver. I disse 

oppgavene skal studentene utvikle regnearkmodeller for analyse 

av. ulike problemstillinger. Presentasjon og drøfting av 

innleveringsoppgavene er en viktig del av kurset, og for å kunne 

gå opp til eksamen må man ha godkjent 5 innleveringsoppgaver. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer ved kursstart 

Bø505 Verdikjedeanalyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/innhold: 

LITTERATUR: 
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2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høstsemester 

Intensivt i 4 uker fra semesterstart 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter 

(verdikjede), fra råvare til sluttbruker. Gjennom kurset vil 

studentene få en forståelse for de ulike element i verdikjeden, 

for helheten i kjeden og hvordan interne organisatoriske- og 

eksterne strategiske løsninger påvirker bedriftenes 

konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, 

lønnsomhet, fleksibilitet, etc. Kurset integrerer elementer fra 

ulike fagområder som f.eks. foretaksstrategi, organisasjonsteori, 

institusjonell økonomi, markedsføring, forsynings og 

produksjonsstrategi, m.m. 

Porter, Michael E. : Competitive Advantage. Free Press 1985 

Porter, Michael E.: Competitive Strategy. Free Press 1980 

Artikkelsamling 



Kursorisk: Wormack, James P., Jones, Daniel T.: The Machine 

that Changed the World. Macmillian 1990 

Reve, Torgeir, Lensberg, Terje og Grønhaug, Kjell: Et 

konkurransedyktig Norge 

Bø520 Strategi og ledelse 
Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/innhold: 

LITTERATUR: 

2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Vårsemester 

Intensiv undervisning i 4 uker 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset skal gi studentene en dypere forståelse for og kunnskap 

om organisasjon og strategi som middel for vekst og utvikling 

i organisasjonen. Sentrale problemstillinger i forbindelse med 

utvikling av strategi og ledelse vil bli gjennomgått. 

Normann, Rickard : Skapande føretagsledning. Bonniers 

Quinn, J. B., Mintzberg, H. & James, R. M.: The Strategy 

Process. Prentice Hall, 1991 

Artikkelsamling 

Bø525 Ledelse av små og mellomstore bedrifter 
Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

U ndersvisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

2-årig økonomisk-administrativ, transportøkonomisk linje eller 

tilsvarende 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formålet med kurset er å fokusere på aktuelle problemstillinger 

innen fagområder som strategisk ledelse, markedsføring etc., og 

da med spesiell fokus på problemstillinger av spesiell relevans 

for små og mellomstore bedrifter (SMB). Målet med kurset er 

å gi studentene en bedre helhetsforståelse for de forskjellige 

verdiskapingsaktivitetene som foregår i en bedrift og hvordan 

disse kan hjelpe ledelsen i SMB å finne fram til, utvikle samt 
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utnytte, varige konkurransefortrinn. 

Innhold: - Kjennetegn/karakteristika ved SMB i Norge 

- Spesielle utfordringer ved ledelse/styring av SMB 

- Styrets rolle i SMB 

- Strategisk ledelse i SMB 

- Kompetanse som strategisk faktor 

- Verdikjedeanalyser som grunnlag for styring 

Logistikkutfordringer SMB (forsyning, produksjon, 

distribusjon) 

Markedsføring 

Finansiell strategi 

LITTERATUR: Porter, M. (1985): "Konkurransefortrinn," Tano 1992 

Burton, E.J. & MacBride, W.B. (1993): "Håndbok 

bedriftsplanlegging," Universitetsforlaget 1993 

Artikkelsamling 

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høst- og vårsemester 

3 t forelesning pr. uke 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset har som formål å integrere viktige kunnskapselementer 

fra bedriftsøkonomikursene, og oppøve evnene til å analysere 

bedriftenes tilpasningsproblemer og å løse disse. 

Kurset er en videreføring av de obligatoriske kursene på 

øk.adm.-studiet, spesielt bedriftsøkonomikursene. Det vil være 

en utstrakt bruk av oppgaver og større cases, som for det meste 

må løses ved hjelp av EDB. Det legges stor vekt på å kunne 

omformulere ustrukturerte problemsituasjoner til mulige 

handlingsplaner, samt å optimalisere disse. Kurset omhandler 

følgende emner: 

- 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 

LITTERATUR: Kaplan: Advenced Management Accouting 

Ytterligere lærebøker, artikler og kompendier oppgis av faglærer 

Bø540 Regnskapsanalyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høstsemester. Adgangsbegrensning 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriflig eksamen 

Kurset vil gi en grundig innføring i alternative modeller til den 

tradisjonelle finansregnskapsmodellen. Modellene diskuteres i 

forhold til regnskapsanalysen; i hvilken grad regnskapet 

rapporterer riktig nominell eller reell avkastning. Kurset vil gi 

en dypere forståelse også av den tradisjonelle modellen og dens 

begrensninger. Problemene diskuteres i forhold til 

grunnleggende teori, men det fokuseres også på internasjonal 

utvikling i de praktiske løsninger. 

- Måleproblemer i regnskapsanalysen 

- Realregnskapet (Realbeskatning) 

- Den klassiske gjennanskaffelsesmodellen 

- Edwards & Bell-modellen 

- Internasjonale regnskapsstandarder: 

- Den britiske modellen (SSAP 16) 

- Den amerikanske modellen (FAS 33) 

- Nåverdimodellen med eksempler på praktiske anvendelser: 

- Obligasjonslån med underkurs; fastrentelån 

- Leasing 

Artikkelsamling 

Bø560 Internasjonal finansiering 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: Bø300 Investering og finansiering 
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Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Modell verktøy: 

LITTERATUR: 

Supplerende: 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke. I tillegg kommer oppgaveløsning. 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kursets mål er å gi en bred innføring i og grunnleggende 

forståelse av multinasjonal finansiell ledelse. 

Nå som multinasjonale selskap blir regelen framfor unntaket så 

vil behovet for en internasjonalisering av finansielle analyser 

være viktig. Emner som bare er delvis dekket i Bø300 

Investering og finansiering tas opp til behandling. Alle emner vil 

bli behandlet på en så naturlig og logisk måte som mulig og 

bygger direkte på innføringskursets emner. Alle tradisjonelle 

områder innen finans blir behandlet, dvs. behandling av 

arbeidskapital, investeringsanalyser, kapitalkostnader og 

finansiell struktur. Kurset vil se på emner som multinasjonale 

selskap står overfor og som skjelden eller aldri vil være aktuelle 

for rene hjemmemarkedselskap. F.eks. vil vi studere handel med 

flere valutaer med stadig varierende kursnivåer og ulike 

inflasjonsrater, ulike skatteregimer, flere tilgjengelige 

pengemarkeder, valutakontroll, segmenterte kapitalmarkeder og 

politisk risiko som nasjonalisering eller ekspropriasjon. 

Det anbefales at studentene benytter modelleringsverktøy i 

kurset. Verktøyene kan imidlertid ikke benyttes til eksamen. 

Shapiro, Alan C.: Foundations of Multinational Financial 

Management, Allyn and Bacon 1992 

Balling, Morton: Financial Management in the new Burope, 

Blackwell Publishers 1993 

Shapiro, Alan C.: Multinational Financial Management (1991), 

4. utgave, Allyn and Bacon 1992 

Lessard, Donald R.: International Financial Management. Theory 

and Applications, 2. utgave, John Wiley & Sons 1985 

Bø601 Økonomisk organisasjonsteori 
Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 
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2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 



Tallkarakter 

Formål: Gi en innsikt i ulike fagretninger innen økonomisk 

organisasjonsteori. Kurset tar spesielt for seg organiseringen av 

transaksjoner mellom kjøper og selger i imperfekte markeder. 

Innhold: - Transaksjonskostnadsteori 

- Agent teori 

- Kontraktsteori 

LITTERATUR: Douma, S. & Screuder: Economics Organizations & 

Management. Prentice Hall, 1991. 

Rubin, P. H.: Managing Business Transactions: Controlling the 

Cost of Coordination, Communication and Decision Making. 

Free Press, 1990. 

Bø605 Kvalitetsledelse 

Vekttall: 2 

For kunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/innhold: 

LITTERATUR: 

2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende. 

Fagene i høstsemester på studiet i logistikkledelse 

Høstsemester 

Intensiv undervisning i 4 uker 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Ledelse i forandring og ledelse av forandringsprosesser er ikke 

nye problemstillinger. I dette kurset vil det bli lagt vekt på å 

presentere nyttige verktøy for ledelse av forandring. Total 

kvalitetsledelse (TQM) er av mange ansett for å være 

organisasjoners største utfordring i 90-årene. For å bli istand til 

å være blant de ledende i arbeidet med kvalitet, må ledelsen 

nødvendigvis ha dyptgående kunnskap om kvalitetsbegrepet og 

de faktorer som påvirker kvalitet i hele organisasjonen. De siste 

årene har Business Prosess Reengineering (BPR) i noen miljøer 

framstått som et mer radikalt og også alternativt instrument for 

å styrke forandringsprosesser. I kurset vil også BPR bli 

behandlet, både isolert og også forsøkt sett i relasjon til total 

kvalitetsledelse. 

Imai, Masaaki: Kaizen. McGraw Hill 1986 

Hammer, Michael & Champy, James: Reengineering the 

Corporation. Harper Business 1993 

Kursorisk: Wormack, James P., Jones, Daniel T.: The Machine · 
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that Changed the World. Macmillian 1990 

Mueller, F.: Teams Between Hierarcy and Commitment. Journal 

of Management Studies 31 :3 May 1994 

Bø620 Finansieringsteori 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høstsemester (eget kurs beregnet for Erasmus-studenter) 

3 t forelesning 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-

problematikken) 

- Termin- og futurekontrakter 

- Skatter og verdipapirer 

- Markedseffesiens og empiriske tester. 

LITTERATUR: Haugen, R. A.: Modem Investment Theory. Prentice Hall. 

Brealey, R. A. and Myers, S. C.: Principles of Corporate Fin-

ance. 

Bø625 Finansieringsteori 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 
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2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Høst- og vårsemester 

6 t forelesning pr. uke 

Kurset vil inneholde en rekke oppgaver som kreves løst for 

... 



adgang til eksamen. 

Eksamensform: 5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
Formål/innhold: Kursets mål er å gi en bred innføring i, og grunnleggende 

forståelse av, fagområdet finans basert på moderne 

finansieringsteori. Det legges vekt på emner som ikke er godt 

dekket i Bø300 Investering/finansiering, nemlig langsiktige 

finansieringsformer, gjeldsandel, dividendebeslutninger og 

fusjoner og oppkjøp, opsjoner med anvendelser og internasjonal 
finans. 

Modellverktøy: Det anbefales at studentene benytter modelleringsverktøy i 

kurset. Verktøyene kan imidlertid ikke benyttes til eksamen 
(Lotus 1-2-3, Excel, Supercalc, IFPS/Personal, etc.). 

LITTERATUR: Bøhren, Ø. & Michaelsen, D.: Finans del 1 og del 2. 

Supplerende 

litteratur: 

Handelshøyskolen BI. 

Bøhren, 0. & Michaelsen, D.: Skattebaserte 

finansieringsinsentiver i Norske Aksjeselskaper fra 1970 til 

1990. Norsk Økonomisk Tidsskrift 1991/2. 

Hull, J.: Introduction to Futures and Options markets, 1991. 

Shapiro, A. C.: Foundations of Multinational Financial 

Management, 1991. 

Brealey, R. & Myers, S.: Principles of Corporate Finance, 3. 

utg., kap. 16-21, 26, 33-34. New York, N.Y.: Mc Graw-Hill, 

1988. 

Huang, Chi-fu og Litzenberger, R. H.: Foundations for 

Financial Economics. 
W eston & Copeland: Financial Theory and Corporate Policy, 

3. utg., utvalgte deler, Addison-Wesley, 1988. 
Gibson-Jarvie, R.: Futures and Options Markets. Trading for 
the 1990s. 

Hull, John: Options, Futures and other Derivative Securities, 

1989. 

Less ard, Donald R.: International Financial Management. 

Theory and Applications, 2. utg. 

119 



Informatikkfag 

Studentene bes merke seg at Fagseksjon for Informatikk gir valgfag uregelmessig. 

Seksjonen vil alltid gi en oppdatert plan for kursavviklingen for det nærmeste året. 

InlOl Innføring i EDB 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamen: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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Ingen spesielle 

Høstsemester 

2 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen. Godkjenning av oppgaver. 

Tallkarakter 

Målsettingen er å gi studentene innsikt i datamaskinens opp

bygging og virkemåte. Videre vil en gi det nødvendige teore

tiske 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 informatikk bygger på In105. 

Studenter som er interesserte i å ta flere informatikkfag, bør 

derfor ta In 105 i stedet for In 101. 

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 en obligatorisk oppgave i forbindelse 

med kurset. Denne omfatter: 

- 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. 

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. 

.. 



In105 Brukergrensesnitt og visualisering 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Ingen 

Høstsemester 

6 timer forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset skal gi en innsikt i metoder og prinsipper for 

presentasjon av data, enten det er på dataskjerm eller på papir. 

Kurset skal videre gi kunnskaper om menneske-maskin 

kommunikasjon, og hvilke krav vi skal sette til 

brukergrensesnitt. Et viktig formål med kurset er å gjøre 

studentene bevisst i valg av løsninger for design. Det vil være 

nyttig for alle studenter ved høgskolen. 

Begrepet 11 god design" vil bli presentert og vi vil diskutere 

hvorfor enkelte produkter er lett å bruke mens andre er 

vanskelig tilgjengelige. Etter dette følger en presentasjon av 

teknikker for å presentere informasjon, enten dette er som tekst, 

tabeller eller diagrammer. Visualisering av data er et viktig 

emne i kurset. I tillegg til å se på tradisjonelle metoder (som to 

dimensjonale diagrammer) vil en også studere mer moderne 
metoder for tre-dimensjonal visning, animering m.m. 

Metoder og teknikker for oppbygging av brukergrensesnitt vil 

bli beskrevet, herunder: kommandobaserte systemer, menyer, 

grafiske grensesnitt , desk-tap 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.). 

Det vil bli gitt en rekke øvingsoppgaver. I flere av disse skal en 

bruke moderne edb-verktøy for dokumentproduksjon, 

visualisering, oppbygging av strukturerte (hypertext) dokumenter 

og for konstruksjon av brukergrensesnitt. Øvingene må være 

godkjent for at en skal få karakter på kurset. 

Det vil bli lagt opp et relativt stort pensum. Imidlertid er 

pensumlitteraturen lite teknisk og relativt lettlest. 

Schneiderman, B.: Designing the user interface. 

Addison-Wesley, 1987. 

Norman, D.: Psychology of everyday things. Basic Books, Inc., 

121 



New York, 1988 

Tufte, E. R.: Envisioning information. Graphics Press, Cheshire, 

Connecticut, 1990. 

Tufte, E. R.: The visual display of quantitative information. 

Graphics Press, Cheshire, Connecticut, 1983 

Horton, W.: Illustrating Computer Documentation. Wiley, 1991 

In130 Programmering 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

122 

In105 Brukergrensesnitt og visualisering 

Vårsemester 

4 t forelesning pr. uke. I tillegg kommer øvinger. 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset gir først en innføring i virkemåten for datamaskiner sett 

fra en programmerers synspunkt. Videre gir kurset innføring i 

programmering av datamaskiner. Det å programmere en 

datamaskin består i å formulere en presis beskrivelse av hva 

maskinen skal gjøre - gjerne i vanlig språk, og dernest oversette 

beskrivelsen til et programmeringsspråk. Som 

programmeringsspråk brukes det objektorienterte språket C++. 

Det vil bli lagt vekt på prosessen fra problemformulering til 

koding av program. Det vil også bli lagt vekt på å innøve bruk 

av de viktigste mekanismene i i programmeringsspråket: 

- Variable og hvordan man spesifiserer tillatte variabelverdier 

gjennom typedeklarasjoner 

- Tildeling, seleksjon og iterasjon 

- Representasjon av informasjon med datastrukturer som 

records og arrays 

- Oppdeling av en stor algoritme i flere små ved hjelp av 

subprogram 

- Lagring av data på disk 

- Dynamiske strukturer 

Det vil bli gitt et stort antall øvinger i tilknytning til 

forelesningene. De fleste øvingene er obligatoriske. 

Oppgis ved kursstart 



In140 Systemering 
Vekttall: 4 

Forkunnskap: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål : 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

In105 Brukergrensesnitt og visualisering 

Vårsemester 

4 t forelesning pr. uke. Gruppearbeid. 

6 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatorisk oppgave. 

Tallkarakter 

Kurset gir en solid innføring i begreper, problemstillinger, teori 

og arbeidsoppgaver som er sentrale når en skal utvikle 

informasjonssystemer 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 

sy stemeringsarbeidets organisatoriske aspekter. 

- Grunnleggende begreper og problemstillinger for utvikling av 

informasjonssystemer 

- Faser i systemarbeidet, 'livssyklusmodellen' 

- Teknikker og metoder for analyse av informasjonssystemer 

- Teknikker og metoder for design av informasjonssystemer 

- Prosjektstyringsmetoder 

- Arbeid med ulike beskrivelsesteknikker og modeller 

Andersen, E. S.: Systemutvikling 

In210 Objektorientert programmering 

Vekttall: 4 

Forkunnskap: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål : 

Innhold: 

In105 Brukergrensesnitt og visualisering, In130 Programmering 

Høstsemester. 

4 t forelesning pr. uke 

4 t organiserte øvinger pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. Godkjenning av øvinger. 

Tallkarakter 

Kurset gir en solid innføring i problemløsning og 

programmering ved hjelp av objektorienterte metoder. Kurset 

danner basis for flere etterfølgende kurs. 

- Dataabstraksjon og datatyper 

- Arv 

- Polymorfisme 

- Gjenbruk 
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- Programmeringsteknikker 

- Egenskaper ved komplekse systemer 

- Objektorientert design 

- Bruk av klassebibliotek 

Programmeringsspråket C++ blir brukt både i forelesningene og 

øvingene. Alle øvingene er obligatoriske. 

LITTERATUR: Stroustrup, Bjarne: The C++ Programming Language, Second 

Edition 

Booch, Grady: Object Oriented Analysis and Design - With 

Applications, Second Edition 

In220 Grafisk databehandling 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

124 

In210 Objektorientert programmering 

MklO0 Diskret matematikk 

Vårsemester 

6 t forelesning pr. uke 

6 timer skriftlig eksamen 

Tallkarakterer. 

Kurset skal gi forståelse og kunnskaper om de viktigste metoder 

og prinsipper for grafisk databehandling. 

Gjennom utviklingen av rimelig grafisk utstyr har grafisk 

databehandling gått fra å være et spesialfelt, til å bli en sentral 

del av datafaget. Dette gjenspeiles i kurset. Her behandles 

generelle metoder for grafisk databehandling: vindusbaserte 

systemer (X-windows, Microsoft's SDK), design-prinsipper, 

fundamentale algoritmer (klipping, fylling av poolygoner, 

linjetegning, osv.), grafikkpakker (PHIGS), segmenter, grafisk 

modellering, bit-map grafikk, 3-D grafikk, animering og grafisk 

utstyr. 

Det gis en rekke obligatoriske øvingsoppgaver der C/C++ og 

to grafiske programpakker benyttes. 

Foley, J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F. & Phillips, 

R.L.: Introduction to Computer Graphics. Addison-Wesley, 

1994. 



In230 Datamaskinarkitektur 
Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

In130 Programmering 

Høstsemester 

4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke 

6 t skriftlig eksamen og godkjenning av obligatorisk oppgave. 

Tallkarakter 

Kurset skal gi en innføring i datamaskinens arkitektur. 

Oppbyggingen og virkemåten til forskjellige typer prosessorer 

vil bli behandlet. Kurset vil ta for seg emner som interrupt, 

"direct memory access" (DMA), indre og ytre lager, samt 

håndtering av inn-lut-enheter. En rekke eksempler på prosessorer 

og datamaskinsystemer vil bli presentert. Gjennom øvingsdelen 

av kurset vil en blant annet lære å programmere i assemblykode, 

og derigjennom lære å benytte en bestemt datamaskinarkitektur 

i praksis. 

Kurset vil også ta opp nyere arkitekturer for datamaskiner. 

Mano, M.M.: Computer Systems Architecture. Prentice Hall. 

In240 Operativsystemer 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

In130 Programmering 

In230 Datamaskinarkitektur er nyttig 

Høstsemester 

4 t forelesning pr. uke 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi innsikt i operativsystemenes oppbygging og virkemåte. 

Kurset gir en innføring i operativsystemer generelt og spesielt 

operativsystemer for flerbrukermaskiner. En vil ta opp 

problemer i forbindelse med paralelle prosesser og 

kommunikasjon mellom disse. Ressursadministrasjon, sikkerhet 

og beskyttelse er andre stikkord. 

Silberschatz, A., Peterson, J. og Galvin, G.: Operating System 

Concept 
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In260 Filorganisering og databasesystemer 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Inl30 Programmering 

In140 Systemering 

Vårsemester 

4 t forelesning pr. uke. Gruppearbeid i ca. 10 uker. 

4 t skriftlig eksamen. Godkjenning av gruppeoppgaver. 

Tallkarakter. 

Kurset skal gi praktisk og teoretisk kunnskap om fil- og 

databasesystem. Studentene skal kjenne til hva som omfattes av 

konseptuell databasekonstruksjon og kunne utvikle 

database baserte informasjonssystemer. 

Kurset tar opp følgende tema: 

- begreper i informasjonsbehandling, datalagringens historiske 

utvikling 

- design av databaser, - konseptuell konstruksjon, informasjons

modellering og normalisering 

- de to viktigste database-modellene: nettverks- og relasjons

modellen med hovedvekt på relasjonsmodellen 

- database-implementasjon med etablering og bruk av en 

SQLBase-database 

- SQL-språket 

- grunnleggende filorganiseringer: sekvensielle, relative 

random-iserte og indekserte filer 

- inverterte filer og multinøkkelgjenfinning 

- query-optimalisering og valg av filstruktur for tabellene 

- transaksjonsbehandling, databasesikring, flerbrukskontroll og 

sikring mot misbruk av data 

Elmasri & Navathe: Fundamentals of Database Systems. 

Addison-Wesley Publishing Co., 2.utgave1994. 

Artikkelsamling med introduksjon og oppgaver til kurset. 

In270 Datakommunikasjon 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 
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In130 Programmering 

Vårsemester 

4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske oppgaver 



Tallkarakter 

Formål: Formålet med kurset er å studere forskjellige former for data

kommunikasjon, med hovedvekt på datanett. 

Innhold: Kurset vil først ta for seg generelle prinsipper og standarder for 

datakommunikasjon, samt beskrive forskjellige typer av 

overføringsmedia. 

Modem-overføring i det vanlige, linjesvitsjede, telenettet vil bli 

belyst. Det nye offentlige telenettet ISDN (Integrated Services 

Digital Networks) vil bli gjennomgått. Hoveddelen av kurset vil 

dreie seg om pakkesvitsjede datanett, offentlige nett og private 

nett, med ISO-OSI modellen og TCP/IP (internet) som sentrale 

referansemodeller. 

LITTERATUR: Hallsall, F.: Data Communications, Computer Networks and 

OSI, Addison - W esley. 

In280 Kvalitetssikring 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

In140 Systemering 

Høstsemester 

4 t forelesning pr. uke. Gruppearbeid. 

4 t skriftlig eksamen. Godkjenning av gruppearbeid. 

Tallkarakter 

Kurset vil gi en oversikt over forskjellige aspekter ved 

kvalitetssikring med fokus på kvalitetssikring 

sy stemutviklingsprosessen. Metoder og verktøy i 

systemutviklingen blir presentert og CASE-verktøy og 

prosjektstyringsverktøy vil bli demonstrert og brukt i det 

praktiske gruppearbeidet. 

- Metoder og standarisering av SU-arbeidet. 

- Systemutvikling i praksis med utprøving av metoder og 

verktøy, utarbeiding av ferdig system og dokumentasjon. 

- Bruk av CASE-verktøy. - 'Systems Engineer' 

- Bruk av planleggingsverktøy, - 'CA Super Project' 

- Kvalitetssikring og organisasjonstilpasning. 

- ISO 9000-standardene og kvalitetssertifisering. 

- Kollokvering i emner med tilknytning til kvalitetssikring. 

Watts S. Humphrey: Managing the Software Process. Addison

Wesley Publ. Comp., 1989. 
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Artikkelsamling basert på internasjonale tidsskrift 

Artikler utarbeidet av studentene i kurset. 

In295 Algoritmer og datastrukturer 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

128 

In210 Objektorientert programmering 

Mkl00 Diskret matematikk 

Vårsemester 

4 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske oppgaver 

Tallkarakter 

Gjennom kurset skal en lære å analysere og utvikle algoritmer 

med hensyn til deres tids- og plassforbruk, og velge passende 

datastrukturer ved implementasjonen. 

Følgende emner tas bl.a. opp: 

- induksjonbevis og rekursjonsrelasjoner 

- konstruksjon av algoritmer vha. induksjon 

- søking og sortering 

- tekstmanipulasjon 

- grafrelaterte algoritmer 

- geometriske algoritmer 

- NP-komplette problemer 

Datastrukturer tas opp etterhvert, dvs. i samsvar med 

algoritmene som gjennomgås. 

Kurset bruker C++ som programmeringsspråk og vil basere seg 

på mange av de mer avanserte konseptene av språket. 

Ved slutten av kurset skal det gjennomføres en større 

programmeringsoppgave hvor det gjelder å visualisere en 

selvvalgt algoritme. 

Manber, U.: Introduction to algorithms. Addison-Wesley 1989. 

Budd, T. A.: Classic data structures in C++. Addison-Wesley 

1994. 



In310 Drift av datasystemer 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

In240 Operativsystemer 
In270 Datakommunikasjon 
Høstsemester. 
4 t forelesning pr. uke. Gruppeoppgaver. 
6 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske oppgaver. 
Tallkarakter 
Kurset gir en praktisk orientert innføring i drift av tradisjonelle 
flerbruker-operativsystemer med spesielt hensyn til nettverk. 
Kurset er praktisk orientert og må derfor baseres på et konkret 
operativsystem. Kurset bruker UNIX som eksempel. 
Følgende emner tas bl.a. opp: 
- dokumentasjon og konfigurasjonskontroll 
- administrasjon av brukere 
- administrasjon av I/O-enheter 

- feilsøking og overvåking 
- administrasjon av nettverket 
- sikkerhet (lokalt og i nettverket) 
- integrasjon UNIX-DOS 
Øvinger er en meget viktig og arbeidskrevende del av kurset. 
De gjennomføres på et separat UNIX anlegg. Øvinger er 
samtidig tenkt som innføring i systemnær programmering. 
Frisch, Æ.: Essential System Administration. 

In320 Strategisk anvendelse av IT 

Vekttall: 4 

Forkunnskap: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål : 

Innhold: 

In 140 Systemering 
Vårsemester 
4 t forelesning pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. 
Tallkarakter. 
Kurset _gir kunnskaper om hvordan informasjon og 
informasjonsteknologi kan brukes for å sette virksomheten bedre 
i stand til å nå sine mål. Kurset tar opp hvilke sammenhenger 
det kan være mellom bruken av informasjon og 
informasjonssystemer og virksomhetens måte å fungere på. 
- Fremskaffelse og bruk av informasjon i en virksomhet. 
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- Typiske trekk ved menneskers, gruppers, og virksomheters 

måter å bruke informasjon på. 

- Forskjellige modeller som viser hvordan en virksomhet kan 

skaffe seg strategiske fordeler. 

- Modeller for interorganisatoriske systemer. 

- Informasjonsformidling og -utveksling. 

- Standardisering. 

- Sårbarhet og sikkerhet. 

- IT-funksjonens organisering i virksomheter. 

- Informasjonsøkonomi. 

- Prosjektstyring. 

LITTERATUR: Wysocki, Y oung: Information Systems Management Principles 

in Action. 

Andersen, Haug og Grude: Målrettet prosjektstyring. 

Graham, R.: Project Management - As if people matters. 

In330 Programmeringsspråk og kompilatorteknikk 
Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

130 

In295 Algoritmer og datastrukturer 

Høstsemester 

4 t forelesning og 4 t organiserte øvinger pr. uke 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Studentene skal bli fortrolige med en del teoretiske og praktiske 

sider ved programmeringsspråk, hvordan det bygges opp, 

defineres og implementeres. 

Metoder for syntaks-beskrivelse og syntaks-analyse, enkel 

semantikk, samt hovedideene for implementasjon av noen typer 

programmeringsspråk. 

Oppgis av faglærer 



In340 Kunnskapsbaserte systemer 
Vekttall: 4 

Tid: 

Forkunnskaper: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Høstsemester 

In295 Algoritmer og datastrukturer 

4 t forelesning og 4 t organiserte øvinger pr. uke 

5 t skriftlig eksamen. Godkjenning av oppgaver. 

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, søkestrategier 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 må være godkjent. 

Milner, W.: Common Lisp-a Tutorial. 

Tanimotu, S.: The Element of Artificial Intelligence. 

ln500 Hovedoppgave 

Vekttall: 10 

Forkunnskaper: Bestått eksamen i samtlige obligatoriske fag for den aktuelle 

spesialiseringsretningen i informatikkstudiet. 

Tid: Høst- og vårsemester 

Eksamen: Skriftlig rapport og muntlig foredrag 

Tallkarakter 

Formål: Gi studentene erfaring med et større selvstendig arbeid, og 

muligheter for fordypning i et emne. 

Innhold: Hovedoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet i de 

4-årige cand. mag. kombinasjonene. 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 programsy

stem. 

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 
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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. 

In520 Prosjektoppgave, IT-administrasjon 
Vekttall: 6 

Forkunnskaper: Bestått eksamen i alle obligatoriske fag fra 1. og 2. studieår i 

spesialiseringsretningen IT-administrasjon. 

Tid: Vårsemester 

Eksamensform: Skriftlig rapport 

Tallkarakter 

Formål: Prosjektoppgaven gir studenten mulighet til å jobbe selvstendig 

over en lengre tidsperiode og fordype seg i et emne. Den skal 

videre gi erfaring i praktisk IT-administrasjon. 

Innhold: Prosjektoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. 

Den er praktisk orientert, og gir anledning til å bruke den 

teoretiske kunnskapen som er ervervet gjennom studiet for å 

løse praktiske problemer i IT-administrasjon. 

Høgskolen vil forsøke å opprette praksisplasser ved bedrifter, 

offentlige institusjoner o.l.. Studentene skal utplasseres der i 

kortere perioder. 

Praksisperioden skal beskrives gjennom en rapport. 

In530 Prosjektoppgave, Systemutvikling 

Vekttall: 6 

Forkunnskaper: Bestått eksamen i alle obligatoriske fag fra 1. og 2. studieår i 

spesialiseringsretningen sy stemutvikling. 

Tid: Vårsemester 

Eksamensform: Skriftlig rapport 

Tallkarakter 

Formål: 
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Prosjektoppgaven utføres som et gruppearbeid og gir studenten 

mulighet til å arbeide med en større oppgave over en lengre 

tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i 

sammenheng. Studenten skal gjennom prosjektarbeidet få 

grundig erfaring med bruk av databasesystem og moderne 

utviklingsverktøy. 



Innhold: Prosjektoppgaven er den store avsluttende oppgaven i studiet. 

Den er praktisk orientert og gir anledning til å bruke den 

teoretiske kunnskapen som er ervervet gjennom studiet for å 

løse praktiske problemer i systemutvikling. Det utarbeides en 

felles prosjektoppgave som skal utføres av alle studentene. 

In601 Databasekonstruksjon 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Ekssamensf orm: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

In260 Filorganisering og databasesystem. 

Høstsemester 

4 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset skal gi trening i bruk av datamodeller for beskrivelse av 

virksomheter og for utvikling av database-system. Videre skal 

kurset gi opplæring i etablering og drift av databaser med vekt 

på brukergrensesnitt, sikkerhet og databaseintegritet. 

Kurset tar opp følgende tema: 

- Datamodellering 

- Optimalisering av relasjonsdatabaser 

- Flerbruksproblematikk og låsing 

- Databaseadministrasjon og distribuering av databaser 

- Objektorienterte databasesystem 

I kurset inngår også en større prosjektoppgave 

Elmasri & Navathe: Fundamentals of Database Systems. 

Addison-Wesley, 1989. 

Batini, Ceri & Navathe: Conceptual Database Design. 

Benjamin/Cummings Publ. Camp., Inc., 1992 

Artikkelsamling basert på internasjonale tidsskrifter. 

In625 Mikroprosessorteknikk 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Bør ha In230 Datamaskinarkitektur 

Vårsemester 

4 t forelesning og 4 t øvinger pr. uke 

Prosjektoppgave, muntlig eksamen. Tallkarakter 

Formål: Kurset er generelt lagt opp for å gi studentene en innføring i 
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bruken av programmerbar elektronikk i diverse styringssystemer. 

Innhold: 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. 

LITTERATUR: Vil bli oppgitt av faglærer. 

In651 Edb og samfunn 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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In130 Programmering eller InlOl Innføring i EDB 

3 t forelesninger pr. uke. Gruppearbeid .. 

4 t skriftlig eksamen. Evaluering av gruppearbeid. Tallkarakter 

Gi forståelse av datamaskinens muligheter og begrensninger, og 

hvordan denne virker inn på samfunnet. 

I dag, ca. 50 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 sam

funnet. Her vil vi spesielt studere sysselsetting, arbeidsmiljø og 

endringer i organisasjonsstruktur, etc. 

I kurset vil det bli brukt noe gjesteforelesere fra ulike deler av 

samfunnslivet. Aktuelle emner er edb og fagbevegelsen, ramme

avtalen LO/NAF om innføring av datateknologi, lokale data

avtaler, personvern, norsk datalovgivning
1 
datatilsynets rolle, edb 

i skolen, undervisningsplaner, datapolitikk, datakommunikasjon, 

elektronisk betalingsformidling, elektronisk post, edb i 

helsetjenesten, datasikkerhet mot misbruk og mot tap av data, 

nyere edb anvendelser og kunnskapsbaserte systemer. 

Det vil bli gitt en teoretisk oppgave i kurset der studentene 

gruppevis skal samle litteratur og skrive en artikkel om et emne 

med tilknytning til fagområdet. Artikkelen skal foredras for 

medstudentene, og artiklene inngår som en del av pensum i 

kurset. 

Jacobsen, Røste, Solheim: Samfunnsinformatikk. NKS-forlaget. 

Artikkelsamling 



In675 Simulering 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

In210 Objektorientert programmering 

Vårsemester 

4 t forelesning og 2 t øvinger pr. uke. 

5 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

En del av øvingene i kurset vil kunne kreves godkjent for å få 

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. 
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Juridiske fag 

Ju210 Forvaltningsrett 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

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. 

Kort presentasjon av forvaltningsretten. Forvaltningsorganene. 

Krav om lovhjemmel, særlig om legalitetsprinsippet. Delegasjon 

og annen kompetansetildeling. Saksbehandling og kontroll m.v. 

Eckhoff, T., Smith, E.: Forvaltningsrett, Tano, 5.utgave 1994. 

Frihagen, A.: Praktiske oppgaver i forvaltningsrett, Forlaget A. 

Frihagen A/S, 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 nyttig og tillatt 

hjelpemiddel. 

Ju300 Rettslære I 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 
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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. 

Innhold: Rettssystemet, personretten, familieretten, arveretten, pengekrav, 

tvangsfullbyrdelse, forsikringsretten, erstatningsretten, forvalt

ningsretten, si vil prosess, avtaleretten og kjøpsretten. 

LITTERATUR: Lassen, B.S.: Knophs oversikt over Norges rett, Universitetsfor

laget, 10. utgave. 

Frihagen, A.: Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling, 

Forlaget A. Frihagen A/S, siste utgave. 

Gundersen, Fr.: Hovedlinjer i avtaleretten, siste utgave. 

Martinussen, R.: Kjøpsrett. Bedriftsøkonomens forlag, siste 

utgave. 

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: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

2 

Ingen 

Vårsemester 

3 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. 

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. 

Brudvik, A. J: Skatterett for økonomer, siste utgave. 

Brudvik, A. J.: Skatterett- oppgavesamling med løsningsforslag, 

siste utgave. 

Jarøy, J.: Norsk skattelovsamling, siste utgave. 
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JuS00 Skatterett Il 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamen: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Ju400 Skatterett I eller tilsvarende. 

Høstsemester 

4 t forelesning 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 II 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. 

Refsland, T.: Innføring i merverdiavgift, Norsk Skattebetaler

forening. 

Tank, Y.: Arveavgiftsloven med kommentarer eller Harboc, E.: 

Arveavgiftsloven. Norsk Skattebetalerforening. 

Jarøy, J.: Norsk Skattelovsamling, siste utgave. 

Ju510 Rettslære Il 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 
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Ju300 Rettslære I 

Høstsemester 

3 t forelesninger, gruppearbeid m.v. pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. Eksamen holdes hvert semester som ledd 

i revisoreksamen. 



Formål: 

Innhold: 

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 viderefø
ring av Rettslære I. 
I tillegg til det som er pensum i Rettslære I, inneholder Retts
lære II: 
- Tingsrett 
- Panteretten og andre sikkerhetsretter 
- Selskapsrett 
- Trygderett 
- Konkursrett 
Det presiseres at til eksamen blir studentene prøvd i pensum 
både i Ju300 Rettslære I og det pensum som er spesifikt for 
Ju5 l O Rettslære II. 

LITTERATUR: All litteratur nevnt under Ju300 Rettslære I, samt følgende 
litteratur om tilleggsemnene for Rettslære II: 
Gjems-Onstad, 0.: Valg av selskapsform, siste utgave. 
Dahl, Fossum og Hanssen Selskapsstiftelse og 
foretaksregistrering, siste utgave. 
Børresen, P.: Konkurs, Bedriftsøkonomens forlag. 
Siste utgave av Norges Lover er nødvendig hjelpemiddel. 

Ju600 Arbeidsrett 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Ingen spesielle 
Vårsemester 
Intensiv undervisning etter nærmere kunngjøring 
4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 
Å gi en oversikt over den kollektive og den individuelle 
arbeidsretten, med spesiell vekt på de rettslige rammer rundt 
personalutveksling mellom privat eller offentlig virksomhet og 
arbeidsmarkedet, samt arbeidsmiljø og sikkerhet. 
Lovgivningen angående rett og plikt på arbeidsplassen, 
tariffavtalen, den personlige arbeidsavtalen, tvistebehandling 
arbeidskamp og fredsplikt, arbeidsgivers styringsrett, reglene om 
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permittering, permisjon, oppsigelse og avskjed. Det vil også bli 

gitt en oversikt over regler i tilknytning til det psykososiale og 

fysiske arbeidsmiljø, internkontroll for virksomheten og verne

og miljøarbeid. 

LITTERATUR: Oppgis av fagansvarlig 
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Logistikkfag 

Ma300 Materialadministrasjon I 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

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 

Formålet er å gi en innføring i materialadministrasjon (MA)/ 

logistikk. 

MA's betydning for bedriftens konkurranseevne ved bedre 

styring av materialstrømmen og samordning av de enkelte 

funksjoner i bedriften. MA's strategiske betydning og 

integrerende rolle. 

Innføring i enkle modeller for styring av transport, 

lagervirksomhet og produksjon. 

Former for samarbeid mellom leverandører, produsenter og 

distributører. 

- Internasjonal logistikk. 

Coyle, Bardi, Longley: The Management of Busines Logistics 

Ma400 Materialadministrasjon Il 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/innhold: 

LITTERATUR: 

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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Ma505 Innkjøpsledelse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Ingen spesielle 

Høstsemester 

Intensiv undervisning basert på dagssamlinger 

semesteret 

4 t skriftlig eksamen Tallkarakter 

løpet av 

Gi kunnskaper om innkjøpets rolle i en bedrift, med spesiell 

vekt på ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen 

Kurset behandler følgende emneområder: 

- sentrale begreper, teknikker og rutiner i innkjøpsarbeidet 

- forhandlingsteori 

- leverandørvurdering 

- anskaffelsesfunksjonen i internasjonalt perspektiv 

- kulturelle forhold/kommunikasjon ved internasjonelle kjøp 

- strategiske analyser/Porter analyser 

- internkontroll i innkjøpsfunksjonen 

- administrasjon av avtaler og kontrakter 

- forsynings- og leverandørstrategier 

- etikk i relasjon til innkjøpsfunksjonen 

Håndbok i innkjøp, Nima 1994 

Reve, Torger m/flere: Et konkurransedyktig Norge, Tano 1993 

Van Weele: Purchasing Management, Analysis, Planning and 

Practise. Chapman & Hall 1994. 

Artikkelsamlinger utgitt av foreleserne 

Ma520 Lagerstyring 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 
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Obligatoriske kurs i 2-årig studium i økonomi/administrasjon 

eller transportøkonomi 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske 

studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk. 

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. 
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Innhold: Følgende emneområder blir behandlet: 

- Deterministiske modeller under ulike restriksjoner 

- 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. 

LITTERATUR: Tersine: Principles of Inventory and Materials Management 

Ma525 Produksjonsstyring I 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 2-årig studium i økonomi/administrasjon, transportøkonomi eller 

tilsvarende 

Tid: Høstsemester 

Undervisning: 3 t forelesning pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske 

studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk. 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Kurset skal gi kunnskap i prinsipper, modeller og kvantitative 

metoder for å analysere styringsproblem i produksjonssystemer. 

Hovedtyngden av kurset er lagt til styring på taktisk og 

operasjonelt nivå. 

Innhold: Kurset blir presentert innenfor rammene av et hierarkisk 

produksjonsstyringssystem. Følgende emneområder blir 

behandlet: 

- aggregert produksjonsplanlegging 

- produksjonshovedplanlegging og serieplanlegging 

- sekvensplanlegging 

- linjebalansering 

- prosjektstyring. 

Styringsprinsipper som MRP, JIT, OPT og TQM blir også 

behandlet. Ved gjennomgang av de enkelte emneområder legges 

det vekt på praktiske øvelser og oppgaver. 

LITTERATUR: Nahmias, S.: Production and Operations Analysis, 2nd ed., 

Irwin, Homewood, IL, 1993 

Artikkelsamling, forelesningsnotater og utdelt materiale 
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Ma530 Ruteplanlegging I 
Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Bø430 Operasjonsanalyse eller tilsvarende. 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi kunnskap om metoder og teknikker for å analysere systemer 

for fysisk distribusjon i ulike logistikksituasjoner 

Kurset behandler følgende emneområder: 

- Transport og transhipment-situasjoner/modeller 

- Lokaliserings- og tilordningsproblem 

- Ulike nettverksproblemer 

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt 

på øvelser hvor man benytter programpakker 
Halskau, Ø.: Ruteplanlegging I, Kompendium, HSM 95 

Artikkelsamling 

Ma600 Simulering av logistikk-systemer 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Kunnskaper i statistikk tilsvarende Mk231 Statistikk I og Mk331 

Statistikk Il, alternativt Mk230 Statistikk (M) 

Vårsemester 
3 t forelesning pr. uke 

Godkjenning av obligatorisk oppgave 
4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
Hovedmålet er å gi en innføring i anvendelse av simulering for 

analyse og styring av ulike typer logistikk-systemer (vare- og 

t jenes tep roduse rende  s ys temer ,  l a g e r s ys t emer ,  

distribusjonssystemer etc.). Kurset skal dessuten gi en 

orientering om forskjellige simuleringsverktøy og 

programpakker. 

Følgende områder blir behandlet: 

- simulering som verktøy for analyse og styring i logistikk 

- modellbygging for simulering 

- testing og validering av simuleringsmodeller 

- design av simulerings-eksperimenter 



- evaluering av simulerings-resultater 

- simuleringsverktøy 

- praktisk simuleringsoppgave. 

LITTERATUR: Pidd, M.: Computer Simulation in Management Science, 3rd 
ed., J. Wiley & sons, Chichester, 1993 

Artikkelsamling, utdelt materiale og oppgave 

Ma620 Ruteplanlegging Il 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Ma530 Ruteplanlegging I 

Vårsemester 

3 t forelesning pr. uke 
4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi utdypende kunnskaper om metoder og teknikker for å 

analysere systemer for fysisk distribusjon ulike 

logistikksituasjoner, med særlig vekt på betjening av mange 

kunder eller veier i nettverk 

Kurset behandler følgende emneområder: 

- Den handelsreisendes problem med utvidelser til 

ruteplanlegging med flere biler og depoter 

- Postmannens problem 

- Mannskapsplanlegging i tilknytning til denne type problem 

Ved gjennomgang av de enkelte emneområdene legges det vekt 

på øvelser hvor man benytter programpakker 

Halskau, 0: Ruteplanlegging II, Kompendium, HSM 95 

Artikkelsamling 

Ma625 Produksjonsstyring Il 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Ma525 Produksjonsstyring I 

Vårsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Kurset skal gi fordypende kunnskaper i kvantitative modeller og 
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metoder for å analysere utvalgte styringsproblem i produksjons

systemer. Hovedtyngden av kurset er lagt til formulering og 
løsning av problem på taktisk og operasjonelt nivå. 

Innhold: Følgende emneområder blir behandlet: 

- hierarkisk planlegging, aggregering og disaggregering, MRP-

11 

- styring av sammensatte varer og flere produksjonstrinn 

- metodikker for serieplanlegging med begrenset kapasitet 
- tids- og sekvensplanlegging for flere maskiner 

- kvalitetsstyring og vedlikehold 

Ved gjennomgang av de enkelte emneområder legges det vekt 
på praktiske øvelser og oppgaver. 

LITTERATUR: Nahmias, S.: Production and Operations Analysis, 2nd ed., 

Irwin, Homewood, IL, 1993 
Artikkelsamling og utdelt materiale 

Ma630 Modellering og heitallsprogrammering 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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2-årig studium i økonomi/administrasjon ellertransportøkonomi 

Kurs i operasjonsanalyse tilsvarende kurset Bø430 

Vårsemester 
3 t forelesning pr uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
Kurset gir en innføring i algoritmer for løsning av heltallige 

programmeringsproblemer. Det vil bli lagt stor vekt på å oppøve 
studentene i god formuleringsteknikk og formuleringsskikk. 

Modelleringseksempler vil i stor grad bli relatert til problemer 
innen distribusjon og produksjon. 

Kurset behandler logiske relasjoner og bruk av diskrete variable 

for modelleringsf ormål. I tillegg behandles følgende løsningstek
nikker for heltallige optimeringsproblem: 

- Kuttemetoder 

- "Branch & Bound" 

- Implisitt enumerasjon 

Øvelser med bruk av standard programvare inngår i kurset. 
Oppgis ved kursstart 



Ma640 Informasjonsteknologi, logistikk og konkurranseevne 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formållnnhold: 

LITTERATUR: 

2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 

Vårsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi en forståelse for informasjonsteknologiens (IT) betydning for 

bedriftens konkurranseevne med særlig vekt på anvendelse av IT 

i bedriftens logistikk- og produksjonsfunksjon. Kurset vil være 

en kombinasjon av forelesninger, case-gjennomgang og 

studentpresentasjoner. Studentene må ha godkjent 3 

innleveringsoppgaver for å kunne ta eksamen. 

Momenter kurset vil ta opp er bl.a.: 

- Informasjonsteknologiens rolle i virksomheter 

- Informasjonsteknologi og logistikkfilosofier 

- Informasjonsteknologi og konkurranseevne 

- Informasjonsteknologi og organisasjonsendring 

- Økonomisk styring av IT-aktiviteter 

Oppgis ved kursstart 

Ma645 Anvendt logistikk 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: Ett eller helst flere kurs innenfor materialadministrasjon, 

innkjøp, lagerstyring, produksjonsstyring og/eller distribusjon 

Tid: Vårsemester 

Undervisning: 3 t seminar pr. uke. Seminartimene brukes til introduksjon og 

gruppeveiledning samt til presentasjon og diskusjon av 

gruppeoppgavene. Oppgavene løses i grupper på 2-4 

kursdeltakere. Det gis ingen forelesninger i kurset. 

Eksamensform: Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgavene 

Muntlig individuell eksamen. 

Formål: 

Prestasjoner i forbindelse med gruppeoppgavene vurderes av 

faglærer. Muntlig, individuell eksamen vurderes i tillegg av 

ekstern sensor. Sluttkarakter i kurset er en veiing av disse to 

momentene. 

Tallkarakter 

Hovedmålet er å gi kursdeltakerne mulighet for å behandle 
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større og mer omfattende problemstillinger innenfor logistikk.

området. Hensikten er også å fremme helhetssyn og 

sammenheng i logistikk-systemer samt å styrke kjennskap til 

metodebruk. Et annet mål med kurset er å øke evnen til muntlig 

og skriftlig presentasjon av prosjektoppgaver. 

Innhold: Kurset omfatter 5-6 problemstillinger (fallstudier eller såkalte 

"case") som omhandler ulike aspekter av logistikk-systemer. 

Eksempel på slike· aspekt vil kunne være: produksjonsstrategi, 

lokalisering, prognosesystemer, innkjøp og lagerhold, 

nettobehovsplanlegging, produksjonsstyring og kvalitetsstyring 

LITTERATUR: Oppgaver ("case") som presenteres løpende i kurset 

Artikler og utdelt materiale 

148 

Supplerende litteratur (kurslitteratur fra tidligere kurs og øvrig 

faglitteratur fra bibliotek etter behov) 



Matematiske fag 

MkOOl Forkurs i matematikk 

Vekttall: 0 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

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 eller 2 MS 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 MklOl 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. 

Sydsæter, K.: Elementær algebra og funksjonslære. 

U ni versi tetsforlaget 

Risnes, M.: Matematikk med anvendelser i økonomi, kap. 0. 

U ni versi tetsf orlaget 

MklOO Diskret matematikk 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende 2 MN eller 2 MS fra 

allmennfaglig studieretning (se omtale av forkurset MkOOl) 

Tid: Høst- og vårsemester 

Undervisning: 3 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke 
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Eksamensform: 6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: 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. 

Innhold: 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. 

LITTERATUR: Grimaldi, R. P.: Discrete and Combinatorial Mathematics. 

Addison-Wesley. 

MklOl Innføring i matematikk 

Vekttall: 2 (NB! kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset 

Mk120) 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Kurset bygger på kunnskaper tilsvarende 2 MN eller 2 MS fra 

allmennfaglig studieretning (se omtale av forkurset Mk00l) 

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. Universi

tetsforlaget. 

Alternativt kan man lese: 

Sydsæter, K.: Matematisk analyse, bind I. Universitetsforlaget. 

Mk120 Grunnkurs i analyse 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 
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Se omtale av matematikkstudiet 

Høstsemester 

4 t forelesning og 4 t øvelse pr. uke 



Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

6 t skriftlig eksamen. Tallkarakter 

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, komplekse tall, 

differensialligninger, litt om funksjoner av flere variable og litt 

om matematisk induksjon. 

Edwards, C. H., Penney, D. E.: Calculus and Analy_tic Geom

etry. Prentice Hall. 

Mk200 Lineær algebra (M) 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Mk120 Grunnkurs i analyse 

Vårsemestt�r 

6 t forelesning og 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: 2 (NB! kurset gir ikke vekttall kombinasjon med kurset 

Mk200) 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Ingen spesielle 

Vårsemester 

6 t forelesning og 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 
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Innhold: Lineære ligningssystem og determinanter, vektorregning, 

euklidske vektorrom, matriser, egenverdier og egenvektorer. 

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 metoder 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Kurset bygger på Mk120 Grunnkurs i analyse. Kjennskap til 

programmering. 

Vårsemester 

6 t forelesning og øvelse pr. uke 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Kurset gir en bred innføring i metoder som har vist seg 

hensiktsmessige 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: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Kurset bygger på Mk120 Grunnkurs i analyse 

Vårsemester 

6 t forelesning og 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, litt om ligninger for romkurver 

og flater, Greens og Stokes' teoremer. 

LITTERATUR: Edwards, C. H., Penney, D. E.: Calculus and Analytic Geom

etry. Prentice Hall. 

Mk230 Statistikk (M) 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

NB! Studenter som i tillegg til dette kurset tar kursene Mk231 

Statistikk I og/eller Mk331 Statistikk II, vil p.g.a. overlapping 

ikke få vekttallsuttelling for disse to 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: 

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. 
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Mk331 Statistikk Il 

Vekttall: 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

2 (NB! Kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset 

Mk230) 

Kurset bygger på Mk231 Statistikk I 

Høstsemester 

2 t forelesning og 2 t øvelse pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Kurset viderefører teorien fra Mk231 Statistikk I og introduserer 

flere statistiske metoder. 

Innhold: 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. 

LITTERATUR: Johnson, R. A., Bhattacharyya, G. K.: Statistics -Principles and 

Methods. John Wiley & Sons. 
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R evisj onsf ag 

Revisjonsfaget blir undervist som en integrert enhet i høst- og vårsemesteret. 

Vekttall: 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

12 

2-årig studium i økonomi og administrasjon med regnskap som 

spesialiseringsretning og Ju300 Rettslære I og Ju400 Skatterett 

I som valgfritt kurs. 

Høst- og vårsemester 

6 t forelesning pr. uke i høstsemester 

12 t forelesning pr. uke i vårsemester 

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. Innholdet og 

utformingen av revisors beretning gis sentral plass. 

- 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. 

Generell revisjonsmetodikk omfatter: 

- alle emner i generell del, samt 

- revisjonsmetodikk 

Hovedvekten blir lagt på revisors kartlegging og vurdering av 
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internkontroll, utarbeidelse av revisjonsplaner og 
revisjonsprogrammer. 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. 
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. 

LITTERATUR: Løken, Knut: Kontroll, Bedriftsøkonomen. 
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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. 
Riksrevisjonen: 
- Håndbok for riksrevisjonen 
- Forslag til revisjonsveiledning for Riksrevisjonen, del 0: 

Forvaltningsrevisjon 
- Dokument nr. 1 (siste avsnitt) og Dokument nr. 2 (siste 

avsnitt) 
- Komm. forlaget: Håndbok for kommunal og fylkeskommun<;1l 

revisjon 
- Forskrift om revisjon (19.01.93) 
- Forskrift om kontrollutvalget (19.01.93) 
- Tilleggslitteratur oppgis av faglærer. 



Samfunnsøkonomiske fag 

SøllO Makroøkonomi 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 

Eksamen: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

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 Klassi-

kerne-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. Rogaland Mediesenter, 1993. 
I tillegg anbefales Dedekam jr., A.: Hjelperen i makroøkonomi. 
Pplaus forlag, 1994 
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Sø120 Økonomisk idehistorie 

Vekttall: 1 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamen: 
Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

Ingen spesielle 
Andre halvdel av høstsemesteret 
2 t pr. uke 
Inngår i Samfunnsøkonomi grunnfag 
Å gi en viss forståelse for de viktigste retninger innen vestlig 
økonomisk tenkning 
Grunnelementer i økonomisk tenkning, økonomisk metode 
Økonomisk tenkning før Adam Smith 
Klassisk og ny-klassisk økonomisk teori 
Marxisme og sosialisme 
Kritikk av vestlig økonomisk tenkning 
Vale, P.,H.: Innføring i samfunnsøkonomi. Økonomiske ideer 
og økonomisk politikk, 4. utg. Tano 1990 

Sø140 Norsk økonomi 

Vekttall: 1 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 
Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Ingen spesielle 
Høstsemester (1. halvdel) 
2 t pr. uke 
Inngår i Samfunnsøkonomi grunnfag 
Å knytte sammen studentenes allmennkunnskap i historie og 
samfunnskunnskap med begrepene i samfunnsøkonomisk teori, 
samt å gi en oversikt over nyere norsk økonomisk historie. 
En epokevis gjennomgang av norsk økonomi fra 1900 til vår 
tid. 
Hodne & Grytten: Norsk økonomi 1900-1990, TANO 1992. 

Sø210 Mikroøkonomi 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: Mk00l Forkurs i matematikk eller tilsvarende 

MklOl Innføring i matematikk 
Tid: Vårsemester 
Undervisning: 3 t pr. uke pluss gjennomgang av gruppeøvelser og quiz. 

Sentrale deler av pensum gjennomgås i forelesningsform. 
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Forelesningene suppleres med gruppeøvelser og quizrunder. 
Innlevering av 4 gruppeøvelser er obligatorisk. 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen. Godkjenning av obligatoriske gruppe
øvelser. 
Tallkarakter 

Formål: Å gi studentene øving i systematisk analyse av generelle 
problem for bedrifter og konsumenter, og å få studentene til å 
forstå samspillet mellom disse interesser i markedet og hvordan 
dette bestemmer priser og omsatte mengder. 

Innhold: - Oversikt over mikroøkonomien 
- Konsumentenes tilpasning. Konsum og etterspørsel 
- Produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud 
- Markedsteori: 

- Frikonkurranse 
- Monopol 

LITTERATUR: Sæther, A.: Mikroøkonomi. Rogaland Mediesenter 1994. 

Sø215 Mikroøkonomi 

Vekttall: 4 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamen: 

Mk00l Forkurs i matematikk eller tilsvarende 
MklOl Innføring i matematikk 
Høstsemester 
6 t pr. uke, samt oppgaveløsning 
Inngår i integrert eksamen i grunnfaget 

Formål: Å gi studentene øving i systematisk analyse av generelle 
problem for bedrifter og konsumenter, og å få studentene til å 
forstå samspillet mellom disse interesser i markedet og hvordan 
dette bestemmer priser og omsatte mengder 

Innhold: - Oversikt over mikroøkonomien 
- Konsumentenes tilpasning: Konsum og etterspørsel 
- Produsentenes tilpasning: Produksjon og tilbud 
- Markedsteori: 

- Frikonkurranse 
- Monopol 
- Oligopol 

- Innføring i elementær spillteori 
- Anvendelse av mikroøkonomisk teori 

LITTERATUR: Oppgis ved undervisningsstart 
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Sø300 Offentlig økonomi 
Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Sø210 Mikroøkonomi 
Sø 110 Makroøkonomi 
Vårsemester 
3 t pr. uke 
4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 
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. 
Artikkelsamling. 

Sø410 Anvendt økonomi 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 

Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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Sø210 Mikroøkonomi 
Sø 1 to Makroøkonomi 
Vårsemester 
3 t pr. uke 
4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 
Å lære studentene å anvende økonomisk teori i analysen av 
sentrale økonomiske spørsmål. 
Kurset bygger videre på den grunnleggende makroøkonomien i 
kurset Søl l0. Spesiell vekt legges på makromodeller anvendt 
på norske forhold, spesielt m. h. t. arbeidsmarked. 
Mork, K. A.: Makroøkonomi. Bedriftøkonomenes forlag, 1993 
NOU 1992:26 



Sø420 Miljø- og ressursøkonomi 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Obligatoriske fag i samfunnsøkonomi fra øk.adm.studiet 

Vårsemester 

3t pr. uke 

4t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Gi studentene innsikt i hvordan en kan anvende økonomisk 

teori i analysen av miljøproblemer. 

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 Bruntland-

kommisjonen) 

LITTERATUR: Førsund, F. R. og Strøm, S.: Miljøøkonomi. 

Universitetsforlaget, 1994 

NOU 1992:3 Mot en mer kostnadseffektiv miljøpolitikk i 1990-

årene. 

Sø430 Regionaløkonomi 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

Sø 110 Makroøkonomi 

Sø210 Mikroøkonomi 

Vårsemester 

3t pr. uke 

4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

- Klargjøre de mål som er satt for regionalpolitikken 

- Gi en innføring i regionaløkonomiske grunnproblem og 

tilnærmingsmåter. 

Pensum og innhold i kurset blir lagt om fra høsten 1995. Det 

nye opplegget vil bli presentert ved kursstart. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer 
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Sø510 Næringsøkonomisk analyse 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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2-årig transportøkonomi eller 2-årig øk./adm. 

Oppstart i slutten av november. Kurset avsluttes i 1. halvdel av 

vårsemesteret 

3 t pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske studenter til 

kurset, gis forelesningene på engelsk. 

4 t skriftlig eksamen 

Formålet med kurset er å gi studentene innsikt i og trening i å 

analysere problemstillinger innenfor det som i engelsk 

termonologi kalles "industrial economics", dvs. analyse av 

konsentrasjonstendenser 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 

markedsdominans (konkurransepolitikk). 

Nyere teorier for markedsadferd, The Theory of Contestable 

Markets. 

Clarke, R.: Industrial Economics. Basil Blackwell, siste utgave 

Diverse tidsskriftsartikler 



Språkfag 

Sp300 Engelsk 

Vekttall: 4 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Helst mer enn grunnkurs fra den videregående skole. 
Høst- og vårsemester 
3 t pr. uke med case- diskusjoner, forelesninger og 
gruppearbeid. Man legger stor vekt på muntlig deltagelse fra 
studentenes side. 
5 t skriftlig eksamen (engelsk-engelsk dictionary tillatt). 
Muntlig eksamen blir benyttet for å justere karakteren i skriftlig 
eksamen. 
Å utdype og øve studentenes skriftlige og muntlige ferdigheter 
i generell engelsk såvel som engelsk for næringslivet. Kursets 
hovedformål er å forberede studentene på et fremtidig yrkesliv 
hvor den tiltagende internasjonaliseringen fører til at det stilles 
stadig sterkere krav om gode engelskkunnskaper. Det legges 
også vekt på å trene opp leseferdighetene i engelsk. 
Et utvalg "Case"-studier basert på kjente situasjoner fra 
næringslivet som utgangspunkt for muntlige aktiviteter og en 
i n n f ø r i n g  i s k r i f t l i g  k o m m u n i k a s j o n  i e n  
næringslivssammenheng. Sentrale emner fra engelsk og 
amerikansk samfunnsliv. Minst to litterære verk, og artikler fra 
tidsskrifter om aktuelle tema. Oversettelsesøvelser fra sentrale 
emner innen merkantil engelsk. 
Ashley: Basic Commercial English 
Cotton/Owen: Harrap's Agenda (Casebook og Workbook) 
Cooper: U.S. Topics 
Mulholland: Contemporary Britain 
Minst to skjønnlitterære romaner etter avtale med foreleser 
Ordbøker: 
Engelsk-engelsk ordbok 
Hansen: Bedre engelsk forretningsspråk 
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Sp310 Tysk 

Vekttall: 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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4 

Det kreves tysk fra videregående skole eller tilsvarende 

kunnskaper. 

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. 

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, Societats-Verlag, Frankfurt am 

Main (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). 

Neumann, I.: Gesprache In dustrie und Handel, eget forlag 

Halden, 1990. 



Statsvitenskapelige fag 

SvOOS Aktuelle politiske emner 

Vekttall: 0 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamen: 

Formål: 

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 

forskningsresultat og fokusering på faglige utviklingstrekk vil 

også stå sentralt. 

SvlOO Det norske politiske og administrative system 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

Ingen 

Høstsemester 

4 t forelesning + 2 t gruppearbeid pr. uke 

6 t skriftlig eksamen. Tallkarakter 

Faget tar sikte på å gi en innføring i det politiske og det 

administrative systemets oppbygging og virkemåte. 

- 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. Inntaksprosesser og politiske aktører 

(den demokratiske kanal, den korporative kanal, massemedia 

og aksjoner). 

- Uttaksprosesser og den offentlige politikk ( offentlige virke-

midler og innholdet i offentlig politikk). 

- Tilbakeføringsprosesser. 

- Helhetsvurdering av det politiske og administrative system. 

Oppgis av faglærer. 
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SvlOS Stats- og kommunalkunnskap 

Vekttall: 2 (kurset gir ikke vekttall i kombinasjon med kurset SvlO0) 

Forkunnskaper: Ingen 

Tid: Høstsemester 

Undervisning: 4 t forelesning + 2 t gruppearbeid pr. uke i 7 uker 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen Tallkarakter 

Formål: Samme som for SvlO0 Det norske politiske og administrative 

system. 

Innhold: - Begrep og modeller i studiet av offentlig politikk og adminis-

trasjon. 

- Historisk bakgrunn med vekt på tiden etter 1945. 

- Offentlige in sti tusj oner på de ulike styringsnivå ( det 

nasjonale, det regionale og det lokale nivå). Gjennomgåelse 

av institusjonenes 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. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer. 

Svl12 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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Ingen 

Høst- og vårsemester 

2-6 t pr. uke vekslende mellom forelesninger, øvelser og 

gruppearbeid 

4 t skriftlig eksamen. Tallkarakter 

Kurset skal gi en innføring i kvantitative og kvalitative 

forskningsmetoder og de forutsetninger som ligger til grunn for 

disse. Siktemålet er å gi studentene forståelse for vitenskapelige 

arbeidsmåter som grunnlag for arbeidet med 

samfunnsvitenskapelige fag. 

- problemformulering og undersøkelsesopplegg 

- innsamling og analyse av empirisk materiale 

- statistisk analyseprogram- bruk av programpakken NSD-stat. 

med innlevering av obligatorisk oppgave 

- samfunnsforskning og verdier 

Oppgis av faglærer. 



Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer 
Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

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. 

Sv200 Internasjonal politikk 
Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Bør ha: SvlO0 Det norske politiske og administrative system 

Sv120 Politisk teori og grunnlagsproblemer 

Vårsemester 

6 t pr. uke med forelesning og gruppearbeid 

6 t skriftlig eksamen, tallkarakter 

Kurset gir en generell innføring i sentrale internasjonale og 

utenrikspolitiske problemområder. 

Kurset tar opp følgende tema: 

- faglig-metodiske problem i studiet av internasjonal politikk

mål og midler 

aktuelle samarbeidsformer og konfliktlinjer det 

internasjonale samfunn 

- norsk utenrikspolitikk 

Oppgis av faglærer. 
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Sv201 Politisk adferd 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Bør ha: SvlO0 Det norske politiske og administrative system og 

Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer 

Vårsemester 

6 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. 

Blant de sider ved politisk adferd som tas opp er: 

- politisk meningsdannelse 

- massemedias rolle 

- valg og folkeavstemninger 

- politiske skillelinjer og politisk deltakelse 

- partier og politisk lederskap 

- interesseorganisasjoner og politisk deltakelse 

- irregulær politisk adferd 

Oppgis av faglærer. 

Sv310 Mellomfagstillegg i Statsvitenskap 

Vekttall: 10 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Grunnfag Statsvitenskap 

Høstsemester 

Ca. 12 t undervisning pr. uke i gjennomsnitt, inklusive 

forelesning, gruppearbeid og veiledning. 

Eksamen består av mellomfagsoppgaven og en skriftlig prøve på 

8 timer. Ved beregning av mellomfagsoppgaven teller 

mellomfagsoppgaven 1/3 og skriftlig eksamen 2/3. 

Mellomfagstillegget skal gi utdypet kjennskap til, og forståelse 

av, hovedområder som ble tatt opp på grunnfaget. I tillegg har 

studiet som særlig mål å gi trening i planlegging og 

gjennomføring av et selvstendig arbeid, mellomfagsoppgaven. 

Det blir gitt undervisning i tre kurs: 

- Komparativ politikk 

- Internasjonal politikk 

- Offentlig politikk og administrasjon 

Studentene skal dessuten skrive en mellomfagsoppgave. Pensum 

er spesielt rettet inn på å gi studentene bedre innsikt i 



statsvitenskapens teorigrunnlag. 

Tema for mellomfagsoppgaven kan i utgangspunktet velges fritt 

av den enkelte student, men må godkjennes av faglærer. 

Oppgaven skal ha et omfang på maksimum 15 sider. 

Innleveringsfrist blir gjort kjent ved semesterstart. 

LITTERATUR: Oppgis av faglærer. og skriftlig eksamen 
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Transportfag 

TrlOO Samferdsel. Struktur og organisasjon 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITIERA TUR: 

Ingen 

Høstsemester 

3 t forelesning pr. uke 

4 t skriftlig eksame!l 

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 transportens betydning for næringslivet og miljøet. 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, 

1993. 

Tr200 Samferdselspolitikk 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Trl00 Samferdsel. Struktur og organisasjon 

Vårsemester 

3 t forelesning 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 

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. 

LITTERATUR: Kursets litteratur består i hovedsak av utdrag av offentlige 

publikasjoner. 

Artikkelsamling: Samferdselspolitikk. MRDH, 1990. 

Utenriksdepartementet 1992: Transport og kommunikasjon, 2. 

opplag. 

Tr210 Transportteknikk 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Ingen 

Vårsemester 

3 t forelesninger og øvinger pr. uke 

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. 

Innhold: Følgende emner behandles: 

- De ulike godstyper og deres oppbevaring, håndtering og 

forflytting, foruten skadeømfintlighet, emballasje, enhetslaster 

og herunder omkostninger/utforming. 

- Godshåndtering, metoder og utstyr. 

- Utstyr for intern transport blir analysert med hensyn til 

teknikk, bruk og økonomi. 

- Lagerteknikk 

- De eksterne transportmidler for gods- og personaltransport. 

- Miljø og transport. Tekniske muligheter. 

LITTERATUR: Foss, B.: Gods, håndtering og transport. Universitetsforlaget, 

Oslo 1985. 

Foss, B.: Transport og miljø. Kompendium HSM 1995. 

Utdelt materiale 
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Tr300 Transportøkonomi I 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål/Innhold: 

LITTERATUR: 

Sø210 Mikroøkonomi 

Sø 110 Makroøkonomi 

-Vårsemester 

4 t forelesning pr. uke 

4 t 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: 2 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 
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Tr 110 Transportteknikk er ønskelig 

Vårsemester 

3 t forelesning 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. 

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. 
Vedlikeholdsøkonomi. 

LITTERATUR: Foss, B.: Coastal Shipping. Det norske shippingakademi, Oslo 
1983. 
Doganis, R.: Flying Off Course. The Economics of 
International Airlines. Routeledge London 1993 
Diverse utdelt materiale. 

Tr460 Transportplanlegging 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 
Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 

Obligatoriske fag på 1.-3. semester på transportøkonomistudiet 
Vårsemester 
3 t forelesning 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 brukt i transportplanlegging 
Et generelt skjema for transportplanlegging. Forhold som 
påvirker trafikketterspørselen og forskjellige metoder for å lage 
trafikkprognoser. Prinsipper for utforming av transportplaner. 
Metoder for å beskrive konsekvenser av alternative 
planutforminger med henblikk på slike ting som kostnader, 
reisetid, støy, forurensning, ulykker o.l. Metoder for 
sammenligning av alternative transportplaner. 
Artikkelsamling: Generelt skjema for transportplanlegging. 
Konsekvensanalyse I. MRDH Molde, 1994 
Artikkelsamling: Konsekvensanalyse II. Del A og B. MRDH 

Molde 1994 
Artikkelsamling: Alternativutform.ing. MRDH Molde 199

1/ Artikkelsamling: Prising av transporttjenester. Nytte-kostnads
analyse. MRDH Molde 1994 
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Tr470 Bildrift 

Vekttall: 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 
Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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2 

Obligatoriske fag 1. år på Transportøkonomistudiet 
Høstsemester 
3 t forelesning pr. uke 
4 t skriftlig eksamen 
Tallkarakter 
Kurset skal gi studentene innsikt og forståelse for de problemer 
man står overfor innenfor drift og planlegging av såvel person
som godstransport. 
- Økonomistyring i vegtransporten, driftsregnskap, 

·kostnadsmodeller og kalkulasjon. Normtallsberegninger. 
- Ruteplanlegging og ruteplanleggingsmodeller. 
- Driftsplanlegging, herunder skift- og turnusplanlegging. 
- Takst- og prispolitikk. 
- Elektroniske billetteringssystemer i kollektivtransporten. 
Øvelsene 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 



TrS00 Europeisk transportpolitikk 

Vekttall: 2 
Forkunnskaper: 2-årig økonomisk/administrativt studium og innsikt 

samferdselspolitikk 
Tid: Høstsemester 
Undervisning: 3 t forelesning pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske 

studenter til kurset, gis deler av forelesningene på engelsk. 

Eksamensform: 4 timer skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
Formål: Kurset tar sikte på å gi innsikt i viktige trekk i europeisk 

transportpolitikk med hovedvekt på EFs transportpolitikk. 

Innhold: 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. 

LITTERATUR: El-Agraa, A. M.: Economics of the European Community. 

Philip Allan (utv. deler). 

NOU 1988:27: Transport og konkurranseevne. 
EU: Transport 2000+ rapport fra arbeidsgruppe. Dansk utgave, 

1991. 

Transportdelen vedr. EØS-avtalen. 

Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon 

Vekttall: 2 

Forkunnskaper: 2-årig økonomisk/administrativt med kjennskap til materi

a l a  d m  i n  i s t r a  s j  o n  t i l s v a r e n d e  k u r s e t  M a30 0 

Materialadministrasjon. 

Tid: Høstsemester 

Undervisning: 3 t forelesning pr. uke. Dersom det melder seg utenlandske 

studenter til kurset, gis forelesningene på engelsk. 

Eksamensform: 4 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 
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Formål: 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. 

Innhold: 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: Grimsbo, 0.: Transport og eksport. TF (evt. engelsk 

sammendrag) 
Cooper, J.: European Logistics. Markets, Management and 
Strategy. Blachwell Business, 1994 
Utdelt materiale 

Tr530 Transportøkonomisk analyse 

Vekttall: 4 
Forkunnskaper: 
Tid: 
Undervisning: 

Eksamensform: 

Formål: 

Innhold: 

LITTERATUR: 
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2-årig økonomisk/administrativt studium eller tilsvarende 
Høstsemester 
3 t forelesning pr. uke + 2 t veiledning. Dersom det melder 
seg utenlandske studenter til kurset, gis forelesningene på 
engelsk. 
4 t skriftlig eksamen + obligatorisk innlevering av oppgaver 
Tallkarakter 
Å gi kunnskaper innen anvendelsen av samfunnsøkonomisk 
velferdsteori på transportøkonomiske problemstillinger, samt å 
gi ferdigheter innen prosjektarbeid knyttet til transport
økonomiske problemstillinger. 
Viderefører de problemstillinger vi tok opp i Tr300 Transport
økonomi I. Hovedvekten legges på prissetting og nytte
kostnadsanalyser og bruken av slik analyseteknikk innen 
samferdselssektoren. Innholdet tilegnes gjennom forelesninger 
og et obligatorisk prosjektarbeid. 
Button, K.: Transport Economics, 2 nd. ed .. Edw. Elgar 

Publishing LTD, 1993. 



Tr540 Konkurranse og deregulering i transportsektoren 

Vekttall: 4 

Forkunnskaper: 

Tid: 

Undervisning: 

Eksamensform: 

2-årig økonomisk/administrativt studium og innsikt 

samferdselspolitikk 

Høst- og vårsemester 

2 t forelesning pr. uke 

6 t skriftlig eksamen 

Tallkarakter 

Formål: Kurset tar sikte på å gi studentene innsikt i bakgrunnen for at 

deregulering er blitt et viktig samferdselspolitisk virkemiddel. 

Videre tar kurset sikte på å lære studentene opp til å analysere 

virkningene av økt konkurranse i transportsektoren. Videre 

gjennomgåes de viktigste former for deregulering og privatise

ring med hovedvekt på anbud. 

Innhold: Kurset tar sikte på å beskrive drivkreftene bak deregulering og 

økt konkurranse i transportsektoren. Videre dekkes ulike former 

for liberalisering og privatisering og virkningene av dette, 

herunder en grundig gjennomgang av anbudssystemer. Kurset 

er konsentrert om luftfart og kollektivtrafikk som illustrasjoner. 

Kurset dekker også de ledelsesmessige utfordringer som såvel 

offentlige organer som transportbedrifter står overfor i en mere 

konkurransepreget transportpolitikk. 

Kurset er i stor utstrekning bygget på gjennomgang av nyere 

tidsskriftartikler og aktuelle cases på området. 

LITTERATUR: Andersen, B.: Factors Affecting European Privatisation and 

Deregulation Policies in Local Public Transport. Transportation 

Research 1992, 26 A. 

Berechman, J.: Deregulation in Transit. Pergamon Press. 

Andersen, B.: Organisatoriske endringer i transportsektoren. 

Betydningen av deregulering. NKTF 1992. 

Artikkelsamling med case-materiale knyttet til kollektivtransport, 

luftfart og godstransport på veg. 
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4. REGLEMENT 

Forskrifter om opptak til regionale høyskoler 

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 12. desember 1991. 

§ 1 

Virkeområder 

Reglene i denne forskrift gjelder opptak til grunnutdanninger ved statlige regionale 

høyskoler. 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 høyskole eller et sentralt opptaksorgan. 

Departementet kan fastsette samordet eller felles opptak for bestemte høysko

ler/utdanninger. 

Når opptak skjer ved høyskolen, skal denne oppnevne en opptakskomite. 

Studentene har krav på representasjon. Opptakskomiteen foretar skjønnsmessig 

vurderinger og avgjør tvilsspørsmål. Høyskolen 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 høyskolene. 
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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 folkehøyskole 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 distriktshøyskoler og høyskolesentre, samt studier i økonomi og 
administrasjon ved ingeniørhøyskolene og ved maritime høyskoler kreves 
følgende fag: 

Norsk: hovedmål, sidemål og muntlig, 4+5+5t 
Engelsk: St 
Matematikk: St 
Naturfag: St 
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 kan i særskilte tilfeller godkjenne annen 

utdanning/andre kvalifikasjoner, dersom de finner at søkeren har tilstrekkelig 

allmennutdanning og realkompetanse for studiet. 

For enkelte utdanninger er det i tillegg gjennom 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 høyskolen 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: 

- at opptaksgrunnlaget er dokumentert på annen måte enn eksamen fra norsk 

videregående skole og derfor ikke kan poengsettes. Dette gjelder bl.a. utenlandsk 
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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 

Ng = 2. 
b Det gis tre tilleggspoeng pr. år for alder fra og med fylte 20 år i søknadsåret i 
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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 høyskole 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. 

t) Det gis ett tilleggspoeng til søkere som kan dokumentere fullført militær eller 

si vil førstegangstjeneste. 

§ 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 distriktshøyskole ved 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunn

skap for utenlandske studenter med karakteren 3.0 eller bedre. 

Høyskolen 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 
For håndsløfte 

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 høyskole. 
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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 høyskolen ved studiestart, mister studieplassen med 

mindre høyskolen har godkjent fraværet. 

§ 14 

Opptak ved studiestart 

10 dager etter studiestart kan den enkelte høyskole, 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, Qg søkeren har en poengsum som kunne gitt opptak 

ved den høyskolen 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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Grader og eksamener ved universitet og 

høyskoler (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. 

Høyskolen 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. 

§ 51 

Sensur m.m. 

Sensorene oppnevnes av høyskolen. 

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 
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eksamensregler etter § 50 fastsettes unntak for visse deler av en eksamen eller 

prøve når særlige grunner foreligger. Høyskolen 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 høyskolen vitnemål om 

bestått grad. 

For den som avlegger prøve i et enkelt fag eller tar en høyskoleeksamen 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 høyskolen 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 høyskolenivå. 

§ 54 

Godkjenning av utenlandsk grad 

Utenlandsk grad eller tilsvarende kan godkjennes av høyskolen som faglig jevngod 

med grad fastsatt med hjemmel i § 49. Det kan i en viss utstrekning godtas at 

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 

186 



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 høyskolerådet 29. februar 1984, med endringer 3.12.1986 og 6.3.1991) 

NB! Dette reglementet gjelder midlertidig ved avdeling for økonomi, 

administrasjon og informatikk inntil nytt reglement foreligger i forbindelse med 

utarbeiding av ny lov for universitet og høyskoler. 

§ 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 

Høyskolens 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 
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eller en felles oppgave for flere studenter. Emnet for oppgaven skal så tidlig som 

mulig godkjennes av faglærer. 

En av lærerne står ansvarlig som hovedrettleder for arbeidet og deltar i 

evalueringen av oppgaven. Kandidater har ikke krav på å få bedømt 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 desember/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 15. februar - 1. mars for vårsemesteret og 

15. september - 1. 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 01.11. i høstsemesteret og 01.04. i vårsemesteret. 

Hvis fristene ikke overholdes og kandidaten ikke møter, regnes eksamen som 

ikke bestått. 

V ed 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 høyskolestyret. 

§ 13 

Klage 

For klage over sensurvedtak gjelder 1

1Forskrift om begrunnelse og klage ved 

universitets- og høyskoleeksamener 11

, 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. 

§ 14 

Eksamen fra andre studieretninger ved høyskolen 

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 
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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 

høyskolen. 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. 

Studenter kan få utstedt nytt vitnemål ved fornyet eksamen ved å sende inn det 

gamle vitnemålet, og betale et gebyr fastsatt av høyskoledirektøren. 

§ 17 

Utfyllende retningslinjer 

Kollegiet kan vedta utfyllende retningslinjer til dette reglement. Før slikt vedtak 

skjer skal Studieutvalget uttale seg. 
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Retningslinjer for ekstraordinær eksamen 

NB! Dette reglementet gjelder midlertidig ved avdeling for Økonomi, 

administrasjon og informatikk inntil nytt reglement foreligger i forbindelse med 

utarbeiding av ny lov for universitet og høyskoler. 

§ 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. 

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. 
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Forskrift om begrunnelse og klage ved 

universitet- og høyskoleeksamener 

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 høyskole 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

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 karakt�r fastsettes, avholdes ny muntlig 

prøve. 
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§ 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 nærmere 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 høyskoler 

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 20. juni 1991 med 

hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 77 om universiteter og vitenskapelige høyskoler 

(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 høyskoler. 

§ 2 

Vitnemål om cand.mag.-graden utstedes av høyskole 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 

høyskoler 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. 

Høyskolen skal gi en forholdsmessig reduksjon i slike tilfeller. I saker som gjelder 

faglig overlapping mellom studier fra andre høyskoler, 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. 
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Reglement for tildeling av graden høyskole

kandidat ved de regionale høyskolene 

(Fastsatt av Kultur- og vitenskapsdepartementet 8. juni 1989). 

§ 1 

Graden høyskolekandidat tildeles av regionale høyskoler. 

§ 2 

Graden tildeles på grunnlag av eksamen/prøve i studieopplegg av minst 2 års 

varighet. Departementet godkjenner etter forslag fra høyskolen hvilke studier som 

skal gi rett til graden høyskolekandidat. 

§ 3 

Høyskolen 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 høyskole. Høyskolen avgjør slike saker. 

§ 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 

høyskolekandidat ved distriktshøyskoler. Godkjenninger som er gitt med hjemmel 

i denne forskriften blir automatisk hjemlet i den nye forskriften. 

198 



Register, fagområder 

Administrative fag 

Adll0 Organisasjonsteori, 2 vt. 

Ad205 Organisasjonsteori og offentlig politikk, 8 vt. 

Ad220 Arbeids- og organisasjonspsykologi, 2 vt. 

Ad310 Mellomfagstillegg i offentlig administrasjon, 10 vt. 

Ad400 Strategisk ledelse, 2 vt. 

Ad450 Informasjonssystemer, 2 vt. 

Ad500 Organisasjonsutforming, 2 vt. 

Ad560 Undersøkelsesmetode, 2 vt. 

Ad600 Organisasjonsendring, 2 vt. 

Ad6 l 0 Personalledelse og arbeidsorganisering, 2 vt. 

Ad620 Etikk, 2 vt. 

Akvakulturfag 

Ak200 Oppdrettsbiologi, 2 vt. 

Ak250 Oppdrettsøkonomi, 2 vt. 

Ak300 Fiskeernæring I, 2 vt. 

Ak310 Internasjonal akvakultur, 1 vt. 

Ak320 Oppdrettsteknologi I, 3 vt. 

Ak330 Mikrobiologi/fororganismer, 1 vt. 

Ak340 Fiskehelse, 2 vt. 

Ak350 Avlsarbeid, 2 vt. 

Ak400 Fiskeernæring Il, 2 vt. 

Ak420 Oppdrettsteknologi Il, 3 vt. 

Bedriftsøkonomiske fag 

Bø00 1 Forkurs i bokføring, 0 vt. 

Bø 100 Innføring i bedriftsøkonomi, 2 vt. 

BølOl Innføring i investeringsanalyse, 2 vt. 

Bø200 Finansregnskap med analyse, 2 vt. 

Bø300 Investering og finansiering, 2 vt. 

Bø310 Regnskapslovgivning og praksis, 4 vt. 

Bø330 Innføring i markedsføring, 2 vt. 

Bø340 Offentlig regnskap og budsjettering, 2 vt. 

Bø400 Driftsregnskap, 2 vt. 
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Bø430 Operasj.onsanalyse, 2 vt. 

Bø440 Finansiell modellering, 2 vt. 

Bø460 Besluttningsstøttesystemer, 2 vt. 

Bø505 Verdikjedeanalyse, 2 vt. 

Bø520 Strategi og ledelse, 2 vt. 

Bø525 Ledelse av små og mellomstore bedrifter, 2 vt. 

Bø530 Bedriftsøkonomisk analyse, 4 vt. 

Bø540 Regnskapsanalyse, 2 vt. 

Bø560 Internasjonal finansiering, 2 vt. 

Bø601 Økonomisk organisasjonsteori, 2 vt. 

Bø605 Kvalitetsledelse, 2 vt. 

Bø620 Finansieringsteori, 2 vt. 

Bø625 Finansieringsteori, 4 vt. 

Informatikkfag 

InlOl Innføring i EDB, 2 vt. 

In105 Brukergrensesnitt og visualisering, 4 vt. 

In130 Programmering, 4 vt. 

In140 Systemering, 4 vt. 

In210 Objektorientert programmering, 4 vt. 

In220 Grafisk databehandling, 4 vt. 

In230 Datamaskinarkitektur, 4 vt. 

In240 Operativsystemer, 4 vt. 

In260 Filorganisering og databasesystemer, 4 vt. 

In270 Datakommunikasjon, 4 vt. 

In280 Kvalitetssikring, 4 vt. 

In295 Algoritmer og datastrukturer, 4 vt. 

In310 Drift av datasystemer, 4 vt. 

In320 Strategisk anvendelse av IT, 4 vt. 

In330 Programmeringsspråk og kompilatorteknikk, 4 vt. 

In340 Kunnskapsbaserte systemer, 4 vt. 

In500 Hovedoppgave, 10 vt. 

In520 Prosjektoppgave, IT-administrasjon, 6 vt. 

In530 Prosjektoppgave, Systemutvikling, 6 vt. 

In601 Databasekonstruksjon, 4 vt. 

In625 Mikroprosessorteknikk, 4 vt. 

In651 EDB og samfunn, 4 vt. 

In675 Simulering, 4 vt. 
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Juridiske fag 

Ju210 Forvaltningsrett, 2 vt. 

Ju300 Rettslære I, 4 vt. 

Ju400 Skatterett I, 2 vt. 

Ju500 Skatterett Il, 4 vt. 

Ju510 Rettslære Il, 2 vt. 

Ju600 Arbeidsrett, 2 vt. 

Logistikkfag 

Ma300 Materialadministrasjon I, 2 vt. 

Ma400 Materialadministrasjon Il, 2 vt. 

Ma505 Innkjøpsledelse, 2 vt. 

Ma520 Lagerstyring, 2 vt. 

Ma525 Produksjonsstyring I, 2 vt. 

Ma530 Ruteplanlegging I, 2 vt. 

Ma600 Simulering av logistikk-systemer, 2 vt. 

Ma620 Ruteplanlegging Il, 2 vt. 

Ma625 Produksjonsstyring Il, 2 vt. 

Ma630 Modellering og heltallsprogrammering, 2 vt. 

Ma640 Informasjonsteknologi, logistikk og konkurranseevne, 2 vt. 

Ma645 Anvendt logistikk, 2 vt. 

Matematiske fag 

Mk00 1 Forkurs i matematikk, 0 vt. 

Mkl 00 Diskret matematikk, 4 vt. 

MklOl Innføring i matematikk, 2 vt. 

Mk120 Grunnkurs i analyse, 4 vt. 

Mk200 Lineær algebra (M), 4 vt. 

Mk201 Lineær algebra, 2 vt. 

Mk210 Numeriske metoder, 4 vt. 

Mk220 Matematisk analyse, 4 vt. 

Mk230 Statistikk (M), 4 vt. 

Mk231 Statistikk I, 2 vt. 

Mk331 Statistikk Il, 2 vt. 

Revisjonsfag 

Re520 Generell revisjonsmetodikk, 4 vt. 

Re530 Privatrettet og generell revisjon, 4 vt. 

Re540 Offentligrettet og generell revisjon, 4 vt. 
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Samfunnsøkonomiske fag 

Sø 110 Makroøkonomi, 2 vt. 

Sø 120 Økonomisk idehistorie, 1 vt. 

Sø140 Norsk økonomi, 1 vt. 

Sø210 Mikroøkonomi, 2 vt. 

Sø215 Mikroøkonomi, 4 vt. 

Sø300 Offentlig økonomi, 2 vt. 

Sø410 Anvendt økonomi, 2 vt. 

Sø420 Miljø- og ressursøkonomi, 2 vt. 

Sø430 Regionaløkonomi, 2 vt. 

Sø510 Næringsøkonomisk analyse, 2 vt. 

Språkfag 

Sp300 Engelsk, 4 vt. 

Sp310 Tysk, 4 vt. 

Statsvitenskapelige fag 

Sv005 Aktuelle politiske emner, 0 vt. 

Svl00 Det norske politiske og administrative system, 4 vt. 

Sv105 Stats- og kommunalkunnskap, 2 vt. 

Sv112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk, 4 vt. 

Sv120 Politisk teori, tilnærmingsmåter og grunnlagsproblemer, 4 vt. 

Sv200 Internasjonal politikk, 4 vt. 

Sv201 Politisk adferd, 4 vt. 

Sv310 Mellomfagstillegg i Statsvitenskap, 10 vt. 

Transportfag 

Trl00 Samferdsel. Struktur og organisasjon, 2 vt. 

Tr200 Samferdselspolitikk, 2 vt. 

Tr210 Transportteknikk, 2 vt. 

Tr300 Transportøkonomi I, 2 vt. 

Tr450 Anvendt transportøkonomi, 2 vt. 

Tr460 Transportplanlegging, 2 vt. 

Tr470 Bildrift, 2 vt. 

Tr500 Europeisk transportpolitikk, 2 vt. 

Tr520 Internasjonale transporter og distribusjon, 2 vt. 

Tr530 Transportøkonomisk analyse, 4 vt. 

Tr540 Konkurranse og deregulering i transportsektoren, 4 vt. 
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