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INFORMATIKK OG INFORMASJONSBEHANDLING
Arsstudium i inforrnasjonsbehandling
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 AtHeltid
Molde

Innledning
Dette studietilbudet gir en solid innforing i primxre emner innen informasjonsbehandling.
Forkunnskaper
Opptak til stud let krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kom peta n se
Med fullfort studium vii en kunne fungere som en anvendelig IT-ressursperson i offentlig og privat sektor,
i IT-opplxringsinstitusjoner eller som medarbeider i en IT-avdeling.
Videre studiemuligheter
Etter fullfort Arsstudium (1 Ar) velger flere A soke opptak pa det 3-arige bachelorgradsstudiet i
informasjonsbehandling. De som fortsetter pA dette studiet vil da normalt kunne fullfore bachelorgraden
pa 2 Ar.

Arsstudiet i informasjonsbehandling kan benyttes som en Arsenhet i en bachelorgrad i kombinasjon med
andre studier, men kan ogsa vwre spesielt nyttig for generell kompetanseheving. Det kan ogsa brukes som
pabyggingsstudium eller spesialisering for studenter ved andre studier.
Studiets oppbygging
Forste semester vii gi innforing i hvordan IT-systemene er satt sammen og hvordan man utvikler
dataprogram og god design av brukertjenester. Med denne bakgrunn vii andre semester gi opplxring i
integrasjon av programsystem. I andre semester ma studentene velge 2 valgfag.
Studieplan
Emnekode Emnets navn

Stp

113E100
IBE150
IBE200

15
15
15

0
0
V

15
15

V
V

IBE250
L0G205
Sum

Funksjonell web design
Innforing i programmering
Integrerte
inforrnasjonssysterner
Strategisk bruk av IT
Elektronisk handel

"

Studiepoeng
pr. semester
S1(H) S2(V)
15
15
15

30

15
15
30
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Bachelorgradsstudium i informasjonsbehandling
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Studiet i informasjonsbehandling fokuserer pa bruk av informasjonsteknologi for a lose problemer i
virksomheter og i samfunnet generelt. Studiet tar utgangspunkt i en utvidet forstaelse av begrepet "bruk
av informasjonsteknologi". Det betyr i denne sammenheng:
- A kunne anvende informasjonsteknologi for a forbedre eller effektivisere en organisasjons
arbeidsprosesser. Dette fordrer god forstaelse for hvordan en gitt organisasjon fungerer internt, i
forhold til andre organisasjoner og til samfunnet omkring, god verktoy- og teknologiforstaelse,
samt innsikt i informasjonsteknologiens muligheter og strategiske betydning.
- A kunne planlegge, delta i og/eller lede, IT-baserte prosjekter. Dette krever grunnleggende
teknologisk forstaelse, forstaelse for hvordan informasjonsteknologien kan pavirke en
organisasjon, samt kompetanse i ledelse, gruppesamarbeid og mellommenneskelig
kommunikasjon.
- A kunne tilpasse og vedlikeholde informasjonsteknologisk infrastruktur silk at kravene til kvalitet,
sikkerhet og tilgjengelighet oppfylles. Dette krever grunnleggende teknologisk forstaelse og
kompetanse i kvalitetssikring, palitelighet og sArbarhet.
Studiet i informasjonsbehandling er bygget p5. et slikt bredt bruksperspektiv. Det fokuserer pa A gjore
informasjon tilgjengelig for personer i en gitt (arbeids)situasjon slik at informasjonsflyten i en verdi- eller
forsyningskjede blir mest mulig effektiv og relevant. Studiet tar med andre ord utgangspunkt i
informasjon som en viktig ressurs i organisasjonen og omhandler teknologi og metoder for A forvalte og
presentere denne. Internasjonalt gar gjerne denne type studier under betegnelsen "Business Information
Systems". Den teknologiske utviklingen tilbyr stadig nye mater A fange opp, transformere, lagre og
presentere informasjon pa. Det skaper ettersporsel etter nye tjenester og ny kompetanse. Nye
forretningsmessige muligheter oppstar hele tiden. Men bare de som har nodvendig kompetanse, kan
utnytte dem.
Mfilgruppe
Studiet passer for de som er interessert i A lwre hvordan IKT-systemer er oppbygd og hvordan de driftes
og administreres slik at informasjon kan innhentes, behandles, lagres og distribueres best mulig.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 dr eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
.. • •
God kjennskap til engelsk er viktig. Studiet krever ikke 2MZ, men god kjennskap til matematikk vii alltid
vwre en fordel.
Kompetanse
Studiet kvalifiserer for allsidige jobber innen IT-drift, brukerstotte og administrasjon, informasjonsstotte
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og generell konsulentvirksomhet. Kursene i nettverksdrift gir sertifisering gjennom Cisco Network
Academy Program
Videre studiemuligheter
Fullfort bachelorstudium gir grunnlag for a soke opptak til hogskolens mastergradsstudium i logistikk og
en rekke andre masterstudier i inn- og utland.
Studier i utlandet
Studentene oppfordres til a tilbringe et semester i utlandet, heist i 4. eller 5. semester. Bade valgfag og
obligatoriske fag kan tas i utlandet, sa lenge innpassingen er avtalt pa forhand.
Studiets oppbygging
Den viktigste kommunikasjonskanalen bade innad i organisasjonen og ut mot omverdenen, er i dag
Internett. Derfor er funksjonell design av websider sentralt i studiet og danner et viktig grunnlag. I okende
grad blir ogsa det mobile telefonnettet inkludert i datanettverket. Mobilnettet og internett smelter sammen
til en inforrnasjonskanal. Metoder for a strukturere, lagre og gjenfinne informasjon pa mange ulike
(elektroniske) medier og i mange formater er sentralt. Det samme er informasjonssikring og beskyttelse
mot uonsket innsyn. Dette gjelder bade beskyttelse av lagrede data og nar data overfores i nettverket.
Informasjonsbehandling kan med fordel kombineres med fag innen okonomi eller logistikk. Nedenfor
skisseres derfor tre ulike studielop:
et med konsentrasjon i informatikkrelaterte fag,
- et med vinkling mot logistikk og
- et med vinkling mot okonomi
alle tre med obligatoriske fag og valgfag (andre bachelorfag enn de anbefalte, kan velges etter soknad).

Informasjonsbehandling
EmnekodelEmnets navn
IBE100
IBE150

I

Stp

I 0/V

Studiepoeng pr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15

Funksjonell web-design
Innforing i programmering
Integrerte
infortnasjonssystemer
Valgfag 15 stp

15
15
15

0
0
0

15

V

IBE209

Brukerstotte og
bnikeropplring

7,5

0

7,5

IBE210

Databaser

15

0

15

VFA075
IBE250
L0G205

Valgfag 7,5 stp

7,5

V,

7,5

Strategisk bruk av IT

15

0

15

15

IBE200
VFA150

15

Elektronisk handel

15

0

IBE310

Dokumentbehandling og
informasjonsstyring

15

0

15

IBE530

Sarnhandlende
forretningssystemer

15

0

15

VFA150

Valgfag

15

V

IBE610

Bachelorgradsoppgave

15

0

Sum

_ 30

30

30

30

30

15
15
30
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Informasionsbehandling - Anbefalte valgfag 2. og 6. semester (vfirsemester)
Emnekode Emnets navn
IBE115
Serverdrift
IBE215
Datanettverk 1
IBE380
Robuste og sikre system

Stp
7,5
7,5
15

Informasionsbehandling - Anbefalte valgfag 3. semester (hostsemester)
Emnekode Emnets navn
1BE216
Datanettverk 2 (gis forste
gang hosten 2008)
IBE240
Ledelse og gjennomforing av
IT-prosjekter

Stp
7,5
7,5

Informasjonsbehandling med logistikk
Emnekode IEmnets navn
IBE100

Funksjonell web-design

IBE150
IBE200
SCM200

Innforing i programmering
Integrerte informasjonssyst.
Innforing i Supply Chain
Management
Valgfag 7,5 stp
Databaser
Organisasjon 1
Kvalitetsledelse
Strategisk bruk av IT
Elektronisk handel
Dokumentbehandling og
informasjonsstyring
Samhandlende
forretningssystemer

VFA075
IBE210
ADM100
L0G525
113E250
L0G205
IBE310
IBE530

I

Stp

ON

15
15
15
7,5

0
0
0
0

7,5
15

V
0

7,5
7,5
15
15
15

0
0
0
0
0

15

0

IBE610

Bachelorgradsoppgave

15

0

VFA150

Valgfag 15 stp

15

V

Sum

Studiepoeng pr. semester
S1(1-1) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
15
15
15
15
30

30

30

30

30

15
30

Enformas'onsbehandling
1
med logistikk - Anbefalte valgfag 2. og 6. semester (vfirsemester)
Stp
Emnekode Emnets navn
IBE115
Serverdrift
7,5
IBE240
Ledelse og gjennomforing av
7,5
IT-prosiekter
I 7
ADM610 lInnovasjon og teknologi
I 7
L0G505 lInnkioosledelse og forh.
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Informasionsbehandling med okonomi
Emnekode IEmnets navn
IBE100
IBE150
113E200
MAT1 00
VFA075
IBE210
VFA150
IBE310
IBE530
IBE610
VFA150

I

Funksjonell web-design
Innforing i programmering
Integrerte informasjonssyst.
Innforing i matematikk
Valgfag 7,5 stp
Databaser
Valgfag 15 stp
Dokumentbehandling og
informasjonsstyring
Samhandlende
forretningssysterner
Bachelorgradsoppgave
Valgfag 15 stp

Stp
15
15

I 0/V

15
7,5
7,5
15
15
15

0
0
0
0
V
0
V
0

15

0

15
15

0
V

Studiepoeng pr. semester
S1 (H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15
7,5
7,5
15
15
15
15
15
15

Informas:onsbehandling med okonomi - Anbefalte valgfag 2. og 6. semester (varsemester)
Emnekode Emnets navn
IBE115
Serverdrift
IB E215
Datanettverk 1
1BE250
Strategisk bruk av IT
IBE345
Mobile applikasjoner
IBE380
Robuste og sikre system
MAT110 Statistikk I
1

I

Stp
7,5
7,5
15
15
15
7.5
15

Informasjonsbehandling med okonomi - Anbefalte valgfag 3. semester (hostsemester)
Emnekode Emnets navn
IBE216
Datanettverk 2 (gis forste
gang hosten 2008)
IBE240
Ledelse og gjennomforing av
IT-prosjekter
BOK100 Bedriftsokonorni 1 (gar over
to sernestre)

Stp
7,5
7,5
15
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Erfaringsbasert mastergradsstudium i anvendt informatikk
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

90
Tilsvarende 1 1/2 firs fulltidsstudium.
Fleksibel
Molde

Innledning
Stud let gjennomfores i Molde, men er tilrettelagt for fleksible undervisningsformer som &jot - at studiet er
velegnet for sokere med arbeidserfaring innen IT, og kan kombineres med jobb. Studiet er unikt i den
forstand at det skal integrere student, arbeidssted og lxrested I mye sterkere grad enn hva som har veert
van hg tidligere.
Studiet tilsvarer 1 1/2 ars studium pa fulltid, men den enkelte student kan i samrad med studieansvarlig
sette opp sin egen individuelle studieplan tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon.
Mfilgruppe
Et hovedmal med studiet er a tilby kompetanseheving for ansatte i bedrifter og i offentlig virksomhet.
Studiet passer ogsa godt for kandidater som er midlertidig uten jobb, men som har relevant bakgrunn.
Forkunnskaper
Det kreves generell bachelorgrad i informatikk/informasjonsbehandling eller tilsvarende. I tillegg ma
sokere dokumentere minst to ars relevant yrkeserfaring. Hva som er relevant yrkespraksis vurderes
individuelt for hver enkelt soker og ma sees i sammenheng med sokerens totale kompetanse. Studiet har
begrenset antall plasser, og opptaket blir i tillegg regulert pa basis av karakterer.
Kompetanse
Kandidater skal kunne ta del i oppbyggingen av informasjonssystemer og delta i ledergrupper for
utviklingsprosjekt.
Videre studiemuligheter
Studiet gir vanligvis ikke grunnlag for videre doktorgradsstudier.
Studiets oppbygging
Den erfaringsbaserte mastergraden i anvendt informatikk er pa 90 studiepoeng. 1 studiet inngar en
mastergradsoppgave pa 45 studiepoeng. Bade kurs og masteroppgave kan spres over en lengre tidsperiode
enn de normerte 1,5 ar ved at studiet tas pa deltid.
Av de 30 forste studiepoengene i studiet ma minimum 15 studiepoeng velges blant informatikkfagene.
Utover dette kan studenten velge kurs fra hogskolens mastergradsstudium i logistikk. Studenten kan ogsa
folge seminarrekken INF904 som blir gitt i hostsemesteret. Studiet egner seg godt som deltidsstudium ved
at programmet kan tilpasses den enkeltes bakgrunn og interesser. Det er onskelig at valg av kurs og tema
for masteroppgaven relateres til problemstillinger i den bedrift eller nxring kandidaten har weft eller er
tilknyttet. En del av kursene som tilbys vil undervises pa engelsk.
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Nedenfor er det satt opp en oversikt over de informatikkurs som tilbys i hostsemesteret og i varsemesteret.
Kurs som tilbys i hostsemesteret
Emnekode Emnets navn
IDA725
Prosjektstyring
IDA765
Kunnskapsnett

Stp
7,5
15
er

IDA780
INF785
INF951

7
Data mining
IMastergradsoppgave

45

Kurs som tilbys i varsemesteret
Emnekode Emnets navn
INF740
Heuristiske
optimeringsmetoder
IDA760
Modellering av
forretningsprosesser
IDA750
IT strategi —IT ledelse
INF951
Mastergradsoppgave

Stp
15
7,5
15
45
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SAMFUNNS- OG ORGANISASJONSFAG
Arsstudium i statsvitenskap
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Gjennom studiet vii studentene fa grunnleggende kunnskap og forstaelse av politiske prosesser nasjonalt
og internasjonalt, og om hvordan ulike aktorer deltar i politikken. Studiet gir ogsa en innforing i ulike
institusjoner sin oppbygging og virkemate, samt i samfunnsvitenskaplig metode. Det er et overordnet mai
ved studiet a utvikle studentenes evner til selv a analysere politikk og politiske prosesser.
Mfilgruppe
Studiet egner seg godt for studenter som tar sikte pa en bachelorgrad i statsvitenskap. Ved Hogskolen i
Molde er det to retninger a velge mellom: Politikk og samfunnsendring og politikk og juss.
Studiet egner seg ogsa som videre- og /eller etterutdanning for tilsatte i offentlig eller privat virksomhet.
Studiet er godkjent som 1-arig videreutdanning for lxrere.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan %%Ike opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Arsstudiet gir 60 studiepoeng og kan innga i en bachelorgrad.
Videre studiemuligheter
Arsstudiet inngar som 1. ar i hogskolens bachelorgradsstudium i statsvitenskap.
Studentene kan etter fullfort bachelorgrad soke opptak til studier pa mastergradsniva, for eksempel
mastergradsstudiet i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HIM.
Studiets oppbygging
Hostsemesteret omfatter et kurs med avsluttende eksamen til jul: SAF130 Politisk teori. Kursene SAF110
Det norske politiske og administrative system og SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk gar
over to semester med avsluttende eksamen i varsemesteret. SAF202 Komparativ og internasjonal politikk
gis i varsemesteret.
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Oppbygging av firsstudium i statsvitenska
Emnekode Emnets navn

SAF110
SAF112
SAF130
SAF202
Sum

Det norske politiske og
administrative system
Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk
Politisk teori
Komparativ og internasjonal
politikk

Stp

0/V

Studiepoeng
pr. semester

15

0

15

0

7,5

15

0

15

15

0

S1(H) S2(V)
7,5
7,5
7,5

15
30

30
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Arsstudium i juss
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Arsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vii vaere
relevant i kombinasjon med de fleste av hogskolens ovrige studier. Tilbudet er ogsa meget relevant for
ansatte i offentlig eller privat virksomhet som onsker tilleggsutdanning i noen sentrale juridiske emner.
Forkunnskaper
Opptak til stud jet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ár eller mer, kan slake opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Studiet skal gi metodiske kunnskaper om hvordan rettsregler anvendes ved losning av sA vel teoretiske
som praktiske problemstillinger. I tillegg far studentene en innsikt i de rettsomradene som arsstudiet
bygger pa.
Videre studiemuligheter
Studiet er en selvstendig kompetansegivende arsenhet i juridiske fag, men kan ogsa benyttes som
pabygging pa et tidligere hogskolestudium. Enkeltmoduler kan innga som enheter i andre studieprogram.
Studiets oppbygging
Studiet bestar av folgende selvstendige moduler, hver pa 15 studiepoeng:
1. JUR215 Forvaltningsrett
2. JUR500 Velferdsrett
3. JUR605 Arbeidsrett
4. JUR530 Rettslwre
Modul 1
Forvaltningsrett gir en grundig innforing i det rettslige grunnlaget for forvaltningens organisering,
oppgaver og framgangsmate ved behandling av ulike typer &quot; saker&quot; samt regler om klage,
ugyldighet og kontroll med forvaltningen.
Modul 2
Velferdsrett skal gi studentene en grundig oversikt over velferdsretten. Her kan spesielt n6nes
sosialtjenestelov, helselovgivningen med fokus pa pasientrettigheter, opplwringsloven og retten til
spesialundervisning. En vii ogsa kort komme inn pa trygdelovgivningen.
Viktige stikkord vii were menneskerettigheter, rettssikkerhet og personvern og deres betydning i norsk
rett. Blant annet:
• rettighetsregler, velferdslovgivningen
• kjennskap til de krav som ma stilles til ulike saksbehandlingsprosesser i velferdsretten
• brukeren/pasienten sin stilling ved endringer av tjenester og klageretten
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•
•

samarbeid mellom ulike tjenester og reglene om taushetsplikt
generelt om bruk av tvang ved ytelse av velferdstjenester og forholdet til menneskerettighetene med
henblikk pa nodrettssituasjoner, tvangshjemler i sxrlov og sxrskilt om tvangsbruk i psykiatrien og
overfor mennesker med psykisk utviklingshemming.

Modul 3
I arbeidsretten fokuseres pa individuell og kollektiv arbeidsrett i privat og offentlig virksomhet, swrlig den
rettslige rammen rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Her kan ogsa nevnes regler knyttet
til omstilling, som feks. endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av
personell ved overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overforing av en virksomhet til
fly eier. EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder inngar i kurset.
Modul 4
Rettslxre skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utovelse av privat og offentlig
virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper om de rettsregler som er av sr1ig betydning
for utervelse av privat nxringsvirksomhet. Dette gjelder regler som har betydning for den interne
organisering i virksomhetene og regler for virksomhetenes forhold til kunder, andre kreditorer og
offentlige myndigheter.
Studiets oppbygging
Emnekode Emnets navn

Stp

0/V

Studiepoeng
pr. semester
S1(H) S2(V)

JUR500
JUR215

Velferdsrett
Forvaltningsrett

15

0

15

15

0

15

J1JR530
Sum

IRettslxre

15

01
0

115
15
30

30
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Bachelorgradsstudium i juss og administrasjon
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Bachelorgradsstudiet i juss og administrasjon tilbys med to retninger:
• Juss og organisasjon
• Juss og samfunnsokonomi
Bachelorgradsstudiet i juss og organisasjon er sammensatt av arsstudium i juridiske fag, grunnleggende
kunnskap om det norske politiske systemet, og organisasjonsteoretiske temaer. I 3. aret fokuseres det pa
endringer i dagens samfunn som gir konsekvenser for organisering i offentlig og privat sektor.
Bachelorgradsstudiet i juss og samfunnsokonomi er sammensatt av arsstudium i juridiske fag, og
grunnleggende kunnskap i samfunnsokonomi, organisasjonskunnskap og etikk.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan soke opptak ph grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Dette er en bred utdanning som kvalifiserer for administrative stillinger som planlegger og konsulent i
offentlig og privat virksomhet.
Videre studiemuligheter
Fullfort bachelorgradsstudium i juss og administrasjon gir grunnlag for a soke opptak pa studier ph
mastergradsnivh, for eksempel pa mastergradsstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved
Hogskolen i Molde.
Studier i utlandet
Det vii vxre mulig a ta et hostsemester i International Management ved Hogeschool Gent, Belgia.
Studiets oppbygging
Studieretningen i juss og organisasjon er bygd opp pa folgende mate:
1. dret bestar av arsstudium i juridiske fag
•
• 2. aret settes fokus ph det norske politiske og administrative systemet, og hvordan organisasjoner
fungerer. Det gis ogsa en innforing i samfunnsvitenskapelig metode.
• 3. aret settes fokus pa hvordan endringer i dagens samfunn setter preg ph bade offentlig og privat
organisering. Det inngar ogsh. et kurs i politisk okonomi, og et kurs i etikk. Studiet avsluttes med en
bacheloroppgave.
Studieretningen i juss og samfunnsokonomi er bygd opp pa folgende mate:
1. aret bestar av arsstudium i juridiske fag
•
• 2. aret: Matematikk, mikro- og makrookonomi, organisasjonsteori og metode
• 3. aret: Offentlig okonomi, politisk okonomi, organisasjonsendring, etikk og bacheloroppgave.
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Studieplan for spesialiseringsretning i juss og oganisasjon
Emnekode Emnets navn

JUR500
JUR215
JUR530
JUR605
ADM100
SAF110
VFA150
ADM200
SAF306
VFA075
ADM505
SAF600

ADM6I0
ADM620
SAF650
Sum

_

Velferdsrett
Forvaltningsrett
Rettslxre

Stp

15
15
15
15

Arbeidsrett
Organisasjon 1
Del norske politiske og
administrative system
Valgfag 15 stp
Organisasjon og metode
Lokale styreformer

7,5

15
15

Valgfag 7,5 stp
Kunnskap og
organisasjonsIxring
Politisk okonomi:
Nasjonalstat og region i den
globaliserte okonomien
Innovasjon og teknologi
Etikk
Prosjektoppgave

ON

0
0
0
0

Studiepoeng pr. semester

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15
15

0
0

7,5
7,5

V
0
0

7,5
15

V
0

15

0

7,5
7,5
15

0
0
0

7,5

7,5

15
7,5
7,5
7,5
15
15

30

30

30

30

30

7,5
7,5
15
30

Studieplan for spesialiseringsretning i juss og samfunnsokonomi
Emnekode Emnets navn

JUR500
JUR2 15
JUR530
JUR605
ADM100
MATI00
S0K100
VFA075
ADM200
MAT! 10
SOK200
VFA075
SOK500
SAF600
VFA075
ADM610
ADM620
SAF650
Sum

Velferdsrett
Forvaltningsrett
Rettslxre
Arbeidsrett
Organisasjon 1
Innforing i matematikk
Makrookonomi
Valgfag 7,5 stp
Organisasjon og metode
Statistikk I
Mikrookonomi
Valgfag 7,5 stp
Offentlig okonomi
Politisk okonomi
Valgfag 7,5 stp
Innovasjon og teknologi
Etikk
Prosjektoppgave

,

Stp

15
15
15
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
7,5
7,5
7,5
15

0/V

0
0
0
0
0
0
0
V
0
0
0
V
0
0
V
0
0
0

Studiepoeng_pr. semester

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15
15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
_
15
7,5

30

30

30

30

30

_
7,5
7,5
15
30
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Aktuelle valgfag for begge spesialiseringsretningene i hostsemesteret
Emnekode Emnets navn
ADM300 Foretaksstrategi
ADM400 Styrearbeid i organisasjoner

Stp
7,5
7,5

Aktuelt valgfag for begge spesialiseringsretningene i varsemesteret
Emnekode Emnets navn
IDR101
Prestasjonspsykologi I

Stp
7,5

Aktuelt valgfag for spesialiseringsretning *uss og samfunnsokonomi
Emnekode Emnets navn
S0K630 Intemasjonal okonomi

Stp
7,5
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Bachelorgradsstudium i Sport Management (idrettsledelse)
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Dette studiet er for de som er interessert i sport og kan tenke seg A jobbe med sport, men som kanskje
foler at det er litt risikabelt a satse alt ph idretten. Det er ogsa tilpasset de som allerede jobber innenfor
idretten, og som trenger kunnskap bade pa idrettsfaglige omrAder og ph omrader som okonomi,
markedsforing og organisasjon. Det spesielle ved dette studiet er nettopp at det kombinerer idrettsfag med
okonomi- og organisasjonsfag, noe som gjor kandidatene kvalifisert til arbeid bade innenfor og utenfor
idretten. Studiet inneholder "allmennfag" som bedriftsokonomi, markedsforing, organisasjon og
samfunnsvitenskapelig metode, og idrettsfag som prestasjonspsykologi, treningslxre, idrettsjus og
idrettens organisering og ledelse.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 `dr eller mer, kan soke opptak ph grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Studiet kvalifiserer til instruktor- og lederoppgaver i idrettsorganisasjoner og til organisatoriske og
administrative funksjoner i bedrifter og ovrige organisasjoner.
Videre studiemuligheter
Studenter med bachelorgrad i Sports Management kan soke opptak til studier ph mastergradsnivh.
Hogskolen i Molde tar sikte ph a tilby flere mastergradsstudier de nwrmeste arene. Mastergradene i
logistikkledelse og i samfunnsendring, organisasjon og ledelse vii vxre spesielt relevante.
Studiets oppbygging
Studiet er bygget opp slik at studentene hvert semester kombinerer ett eller to idrettsfag med okonomiske
og organisatorisk-administrative fag.
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Studieplan for Sport Management
Emnekode Emnets navn
II)R100

IDR200
VFA075
ADM200

Idrettens organisering og
ledelse I
Organisasjon 1
Treningslxre I
Valgfag 7,5 stp
Organisasjon og rnetode

IDR101
JrIJR204
B0K100
IDR301

Prestasjonspsykologi I
Idrettsjus
Bedriftsokonomi 1
Prestasjonspsykologi II

IDR300
IDR305
IDR501

Treningslxre II
Sportsokonomi
Idrettens organisering og
ledelse II
Treningslwre III
Prestasjonspsykologi III
Markedsforing
Foretaksstrategi
Spillteori og sportsokonomi
Prosjektoppgave
Valgfag 7,5 stp

ADM 100

IDR400
IDR601
B0K320
ADM300
IDR306
IDR600
VFA075

j

Stp

j 0/V

Studiepoengyr. semester
Sl(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

7,5

0

7,5

7,5

0

7,5

7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
7,5
7,5
7,5
7,5

0
V
0
0
0
0
0
0
0
0

7,5
7,5

15
15
7,5
7,5
7,5
15
7,5

0
0
0
0
0
0
V

Sum

7,5
7,5
15
7,5
7,5
7,5
7,5

7,5

7,5
7,5
7,5

30

30

30

30

7,5
7,5
7,5
7,5

30

7,5
15
7,5
30

Anbefalte valgfag 1. semester
Emnekode Emnets navn
MAT100 Innforing i matematikk
ADM400 Styrearbeid i organisasjoner
SOK 100 Makrookonomi

Stp
7,5
7,5
7,5

Anbefalte valgfag 6. semester
Emnekode Emnets navn
ADM620 Etikk
JUR400
Skatterett 1
SCM200 Innforing i Supply Chain
Management

Stp
7,5
10
7,5

Mulig valr fag i lopet av studiet (semester ikke bestemt)
Emnekode Emnets navn
IDR007
NFF's Trener I - kurs

Stp
12
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Bachelorgradsstudium i statsvitenskap
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Bachelorgradsstudiet i statsvitenskap tilbys med to studieretninger:
• Politikk og samfunnsendring
• Politikk og juss
Gjennom studieretningen i politikk og samfunnsendring vii du fa en generell samfunnsvitenskapelig
utdanning. Studiet gir deg en grunnleggende innforing i statsvitenskaplig teori og metode. Det blir lagt
spesiell vekt pa endringene av politikkens vilkar i et salcalt postmoderne samfunn preget av globalisering.
Med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige problemstillinger tar vi opp hvordan teknologi og fly
kunnskap kan forstas og tas i bruk i samfunn og organisasjoner. Studiet gir ogsa en grunnleggende
innforing i etiske og juridiske problemstillinger som kan relateres til endringer i bade offentlige og private
organisasjoner.
Studieretningen i politikk og juss er for deg som onsker a kombinere Arsstudium i juridiske fag med
studier i statsvitenskap.
Malgruppe
Studiet er egnet bade for deg som kommer rett fra videregaende skole, og for deg som har vxrt noen ãr i
yrkesl ivet.
Forkunnskaper
Opptak til stud jet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 Ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Begge retninger gir en utdanning som kvalifiserer for arbeid innen privat og offentlig virksomhet.
Studieretningen i politikk og samfunnsendring gir spesielle lcvalifikasjoner i retning av oppgaver knyttet
til omstilling og utviklingsarbeid. Studieretningen i politikk og juss vii blant annet vzere aktuelt for de som
onsker A kvalifisere seg (videre) i lwreryrket.
Videre studiemuligheter
Med bachelorgrad i statsvitenskap kan du soke opptak til studier pa mastergradsniva.
Studier i utlandet
Det vii were mulig a ta et hostsemester i International Management ved Hogeschool Gent, Belgia og
Ausburg College, Minnesota USA.
Studiets oppbygging
Stud iet i statsvitenskap, retning Politikk og samfunnsendring 1)es -tar av:
•
1. Aret: Arsstudium i statsvitenskap
• 2. aret: Statsvitenskapelige fag og forvaltningsrett
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3. aret: Politisk okonomi, organisasjonskunnskap med vekt pa Iring og innovasjon, og etikk. Studiet
avsluttes med en bacheloroppgave.
Studieplan i statsvitenskap, studieretning politikk og samfunnsendring
Emnekode Emnets navn
SAF130
SAF110
SAF112
SAF202
SAF210
SAF307
ADM620
SAF305
JUR605
ADM505
SAF600

ADM6I0
SAF306
SAF650
Sum

Politisk teori
Det norske politiske og
administrative system
Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk
Komparativ og internasjonal
politikk
Organisasjonsteori og
offentlig politikk
Globalisering og
politikkutforming
Etikk
Organisasjonsendring
Arbeidsrett
Kunnskap og
organisasjonslwring
F'olitisk okonomi:
Nasjonalstat og region i den
globaliserte okonomien
Innovasjon og teknologi
Lokale styreformer
Prosjektoppgave

I Stp I 0/V
15

Studiepoeng pr. semester

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

15

0
0

15
7,5

7,5

15

0

7,5

7,5

15

0

15

0

15

15

0

15

7,5
7,5
15
15

0
0
0
0

15

0

7,5
7,5
15

0
0
0

15

7,5
7,5
15
15
15

7,5
7,5
30

30

30

30

30

15
30

Studiet i statsvitenskap, studieretning politikk og juss bestar av:
•
1. aret (eller 2. aret): Arsstudium i juridiske fag
• 2. aret (eller 1. aret): Arsstudium i statsvitenskap
• 3. aret: Statsvitenskapelig fag og en bacheloroppgave
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Statsvitenskap, studieretning politikk og juss
Emnekode jEmnets navn
JUR500
JUR215
JUR530
JUR605
SAF130
SAF110
SAF112
SAF202
SAF210
SAF307
ADM620
SAF305
SAF650

Sum

j

Stp

Studiepoeng pr. semester

Velferdsrett
Forvaltningsrett
Rettslmre

15
15
15

Arbeidsrett
Politisk teori
Det norske politiske og
administrative system
Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk
Komparativ og internasjonal
politikk
Organisasjonsteori og
offentlig politikk
Globalisering og
politikkutforming
Etikk

15
15
15

0
0
0
0
0
0

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
15
15

15

0

15

0

15

0

15

15

0

15

7,5
7,5
15

0
0
0

Organisasjonsendring
Prosjektoppgave

15
15
7,5

7,5

7,5

7,5
15

30

30

30

30

30

7,5
7,5
15
30
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Mastergradsstudium i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

120
2 fir
Heltid
Molde

Innledning
Mastergradsstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de
fleste, ogsa beslutningstakere i nxringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig.
Bade politikk, okonomi og kultur er i dag gjenstand for internasjonalisering. Dagens menneske blir
gjennom moderne medier, IKT, nye reisemuligheter og en okt pluralisme i livs- og verdensanskuelser
knyttet tettere til en verden pa en slik mate at det ogsa far betydning for egne valg og beslutninger, og er
kommet na:rmere hverandre, og behovet for A forsta det lokale i lys av det globale og vice versa er dermed
stort. Dette betyr at det blir viktig A forsta ledelse i organisasjoner i lys av de matene samfunnet endres pa.
Samtidig kan ogsa dagens framsta som stadig mer preget av fragmentering og spesialisering. PA
spesialiserte fag- og kunnskapsfelt oker ekspertisen ph bekostning av en forstaelse av helheten. Sett pa
denne maten kan okt kunnskap paradoksalt nok fore til storre kompleksitet og mindre oversikt og
forstaelse. Hvis dette er riktig er det viktig A dyrke fram evnen til A se helheter. Dette kan bl.a. gjores ved
A bygge pa innsikter fra flere fagtradisjoner som organisasjonsteori, statsvitenskap, okonomi, sosiologi og
historie. Studiet har som m5.1 5 gi studentene forstaelse for sammenhenger mellom endringer pa
samfunns-, organisasjons- og individniva.
Sivilokonom
Hvis du har en bachelorgrad i okonomi og administrasjon fra et norsk universitet eller hogskole, kan du fa
sivilokonomtittel i tillegg til A bli master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Se
sivilokonomstudiet for videre detaljer.
Mfilgruppe
Studenter med bachelorgrad i okonomisk-administrative eller samfunnsfaglige studier eller tilsvarende.
Ansatte i organisasjoner med onske om A utvikle kompetanse rettet mot radgivning og ledelse, gitt faglige
eller realfaglige forutsetninger som tilsvarer bachelorniva innenfor det aktuelle fagfeltet.
Forkunnskaper
Bachelorgrad eller minst trearig bakgrunn i samfunnsfag, okonomisk-administrative fag eller tilsvarende
(feks. Sport management). For sokere med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor andre fagomrader enn
de som er nevnt foran, kreves det alternativ vurdering med grunnlag i realkompetanse eller
videreutdanning innenfor samfunnsfag, okonomisk-administrative fag eller ledelsesfag pa hogskoleniva.
Kompetanse
Fullfort mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse skal kvalifisere til arbeid pa
konsulent/radgiver- og ledelsesniva innen privat og offentlig sektor og i frivillige organisasjoner.
Videre studiemuligheter
Stud let kvalifiserer til doktorgradsstudier.
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Studier i utlandet
Deler av graden kan tas ved andre norske eller utenlandske utdanningsinstitusjoner.
Studiets oppbygging
Foruten mastergradsoppgaven (45 studiepoeng) inneholder studiet fern obligatoriske kurs (tilsvarende
52,5 studiepoeng), og valgfagskurs (tilsvarende 22,5 studiepoeng)
Emnekode Emnets navn
ADM700
ADM710
ADM711
L0G755
VFA22
ADM900
ADM750
Sum

Globale endringer og
organisasjoner
Vitenskapsteori og metode
Oppgaveforslag med
presentasjon
Economics of organization
Valgfag 22,5 studiepoeng
Forms of organization and
management
Mastergradsoppgave

I Stp I ON Studiepoengyr. semester
15

0

10
5

0
0

7,5
22,5
15

0
V
0

45

0

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
15
10
5
7,5
22,5
15

30

30

15
30

30
30

Valgfag varsemester:
Emnekode Emnets navn
Stp
L0G702 Purchasing and Supply
Theory (see English version)
L0G720 Management of value
systems (see English version)

15
15

I tillegg til valgfagene som er nevnt ovenfor (fag under mastergradsstudiet i logistikk som blir undervist
pa engelsk), kan studentene fa godkjent kurs fra seminarrekka i mastergradsstudiet i logistikk. Studiet
Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 studiepoeng) som er et samarbeidsstudium mellom Hogskolen i
Molde, Hogskolen i Alesund og Hogskolen i Volda) blir ogsa godkjent som valgfag.
Relevante fag pa mastergradsniva fra andre institusjoner kan ogsa etter soknad bli godkjent som valgfag.

25

LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Arsstudium i elektronisk handel og innkjopsledelse
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Studiet tar i forste rekke sikte pa a gi kunnskaper og innsikt i problemer og muligheter knyttet til
innkjopsfunksjonen i en bedrift. En spesiell vekt vii bli lagt pa de muligheter som ligger i handel mellom
bedrifter pa internett — sakalt elektronisk handel. Denne nye maten a utfore handelstransaksjoner pa kan
ha store konsekvenser for de bedriftene som benytter seg av denne muligheten, men skaper ogsâ nye
problemer. Innkjop kan pa mange mater sees pa som det forste leddet i verdikjeden fra favarer til det
ferdige produkt. Det vii derfor ogsa vxre naturlig a se pa andre deler av verdikjeden enn bare
innkjopsfunksjonen. Studiet er ment a vxre en avsluttet enhet som ikke krever spesielle forkunnskaper
utover generell studiekompetanse, og vii kunne vwre spesielt nyttig for kandidater med yrkeserfaring som
onsker en formalisering og utdyping av sine kunnskaper innen dette eller tilgrensende fagomilder.
Spesielt vii det kunne vxre nyttig for kandidater med praksis innenfor innkjop.
Malgruppe
Studiet er utformet som en tilleggsutdanning til annen hogre utdanning, og er spesielt egnet for kandidater
som i tillegg til sin grunnutdanning onsker a formalisere sine kunnskaper innen innkjopsokonomi.
Forkunnskaper
Opptak tilstudiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
1 okonomifagene anvendes det en del matematikk. Studenter som ikke har forkunnskaper i matematikk
tilsvarende 2MZ/2MS/2MY, ma sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslzere for
studiet starter. NB! Hogskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved
forkurset i matematikk (MAT001) som starter 1-2 uker for ordinxr semesterstart.
Kompetanse
Studiet i elektronisk handel og innkjopsledelse kan benyttes som en firsenhet i en sammensatt/fri
bachelorgrad.
Videre studiemuligheter
Studiet kan kombineres med andre utdanninger og inngá i en bachelorgrad ved flogskolen i Molde.
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Studiets oppbygging
Emnekode Emnets navn

LOG510
L0G525
ADM100
B0K100
L0G505
L0G205
Sum

Verdikjedeanalyse
Kvalitetsledelse
Organisasjon 1
Bedriftsokonomi 1
Innkjopsledelse og
forhandling
Elektronisk handel

Stp

0/V

7,5
7,5
7,5

0
0
0

15
7,5

0
0

15

0

Studiepoeng
pr. semester
S1(H) S2(V)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

30

15
30
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Bachelorgradsstudium i intemasjonal logistikk
Studiepoeng;
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Alesund

Innledning
Studiet retter seg mot kompetansebehovene innen den eksportrettede industrien. Studiet vii ha hovedfokus
pa internasjonal logistikk og logistikkforbedringer knyttet til utgaende logistikk, med vekt pa bransjer som
fiskeri, oppdrett og mobel. Studietilbudet vii inneholde innslag fra internasjonal okonomi, transport og
logistikk, finansiering, valuta, og EU/EOS relaterte problemstillinger. Studiet gjennomfores i samarbeid
med Hogskolen i Alesund.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Studiet tar sikte pa A utdanne kandidater som kan arbeide med ulike funksjoner i bedriftens verdikjede.
Aktuelle jobber firmer en innen innkjops- og forsyningsledelse, salgs- og markedsforingsaktiviteter,
logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon. Studiet egner seg ogsa for arbeid med
logistikksporsmal i andre bransjer og nxringer.
Videre studiemuligheter
Studenter som fullforer dette studiet, vii vxre kvalifisert til A soke mastergradstudium i logistikk ved
Flogskolen i Molde, og mastergradstudiet i europeisk logistikk, transport og distribusjon som Hogskolen i
Molde tilbyr i samarbeid med engelske University of Westminster, hollandske Arnhem Business School
og franske ICN Metz/Nancy.
Studier i utlandet
Femte semester bestar av valgfag og egner seg derfor til utenlandsopphold for de som onsker A ta ett
semester i utlandet. Se egen informasjon pa vare hjemmesider.
Studiets oppbygging
Bachelorstudiet i internasjonal logistikk er lagt til Alesund fordi denne regionen representerer et viktig
tyngdepunkt i norsk eksportrettet nxringsliv. Noen av kursene vii bli felles med
eksportmarkedsforingsstudentene ved Hogskolen i Alesund.
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Studiets oppbygging
EmnekodelEmnets navn
AE101106

Studiepoeng pr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
5

5

0

7,5
5
5
7,5

0
0
0
0

10
10

0
0

10
10

5

0

5

7,5

0

7,5

15
5

0
0

15
5

7,5
7,5

0
0

7,5

7,5

0

7,5

7,5

0

7,5

S0K630
AM303006
B0K520
VFA075
LOG610

Innforing i Supply Chain
Management
Styringsmodeller i logistikk I
Makrookonomisk teori og
politikk
Investering og finansiering
Driftsregnskap og
budsjettering
Samfunnsvitenskapelig
metode
Innicjopsledelse og
forhandling
Internasjonal okonomi
Forbrukeradferd
Internasjonal finansiering
Valgfag 7,5 stp
Internasjonal logistikk

7,5
7,5
15
7,5
15

0
0
0
V
0

7,5

L0G640

Anvendt logistilck

15

0

AE201606
AM101106
AR100606
SCM 100
AE101306
AL101706
AR100706
SCM200
LOG501
AE101206
AE201106
AE201306
AM201306
L0G505

Grunnleggende
bedriftsokonomislc analyse
Mikrookonomi
IvIarkedsforing
Matematikk for okonomifag
Seminarer i Supply Chain
Management
Finansregnskap med analyse
Arbeidspsykologi og
personalledelse
Statistikk

Stp I 0/V

Sum

S6(V)

7,5
5
5
7,5

7,5

7,5
15
7,5
15

15
30

32,5

27,5

30

30

30

Valgfag 5. semester (host):
Emnekode Emnets navn
AM202006 Internasjonal markedsforing I
AL201406 _Kulturforstaelse

Stp
7,5
7,5
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Bachelorgradsstudium i petroleumslogistikk
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Kristiansund

Innledning
Petroleumssektoren har fram til i dag i stor grad weft konsentrert om investeringsproblemer og
teknologiutvikling snarere enn driftsmessig optimalisering (logistikk). Kompetansebehov knyttet til
driftsokonomi, lagerstyring og innkjop (basedrift), vedlikeholds-, risiko- og sikkerhetsstyring vii danne en
naturlig faglig ramme for studiet. Sektorens spesielle transportbehov og dermed kompetansebehov vii
ogsa fa en sentral plass. Sentrale emner i studiet er informatikk, okonomi og logistikk.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 Ar eller mer, kan soke opptak pA grunnlag av realkompetanse.
Hogskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk
(MAT001) som starter 1-2 uker for ordinwr semesterstart. Kurset holdes i Molde, og hogskolen kan om
nodvendig vxre behjelpelig med bolig under forkurset. Mye av pensumlitteraturen i studiet er ph engelsk
og gode engelskkunnskaper er derfor en fordel.
Kompetanse
Studiet tar sikte pa A utdanne kandidater som kan arbeide med driftsfunksjoner og basevirksomhet innen
oljesektoren. Det er grunn til A anta at kandidater som har en yrkesrettet utdanning pa 3 ar innen
fagomradet petroleumslogistikk eventuelt kombinert med et masterstudium i logistikk, vii bli svxrt
etterspurt. Studiet egner seg ogsa. for arbeid med logistikksporsmal i andre bransjer og nwringer.
Videre studiemuligheter
Studiet kvalifiserer til en rekke mastergradsstudier i inn- og utland, herunder mastergradstudiet i logistikk
ved Flogskolen i Molde, og mastergradstudiet i europeisk logistikk, transport og distribusjon som
Flogskolen i Molde tilbyr i samarbeid med engelske University of Westminster, hollandske Arnhem
Business School og franske ICN Metz/Nancy.
Studier i utlandet
Fjerde semester bestar av valgfag og egner seg derfor for studenter som onsker 5 studere ett semester i
utlandet. Se egen informasjon pa vare hjemmesider.
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AM201306 Samfunnsvitenskapelig metode
Studiepoeng:
7,5
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Alesund
Norsk
Sprak undervisning:

AM202006 Internasjonal markedsforing I
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Se nvermere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk

AM303006 Forbrukeratferd
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprat{ oppg./eksamen:

7,5
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Host
Alesund
Norsk
Norsk

AR! 00606 Matematikk for okonomifag
Studiepoeng:
5
Forkunnskaper:
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund
Norsk
Speak undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Karaktertype:
Bokstavkarakter

AR100706 Statistikk
5
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Se nwrmere beskrivelse av kurset under Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Var
Alesund
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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AE201606 Mikrookonomi
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppgJeksamen: Norsk

AE303006 Managerial Economics
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Karaktertype:

7,5
Se nwrmere info i studiehandbok for Hogskolen i Alesund
Host
Alesund
Norsk
Norsk
Bokstavkarakter

AL101706 Arbeidspsykologi og personalledelse
Studiepoeng:
10
Forkunnskaper:
Se nwrmere informasjon om dette kurset under Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Alesund
Sprak undervisning:
Norsk
Karaktertype:
Bokstavkarakter

AL201406 Kulturforstfielse
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Se nwrmere info i studiehandboka for Hogskolen i Alesund
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgJeksamen: Norsk
Karaktertype:
Bokstavkarakter

AM101106 Markedsforing
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Speak oppgJeksamen:
Karaktertype:

5
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund
Host
Alesund
Norsk
Norsk
Bokstavkarakter
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Kurs gitt ved Hogskolen i Alesund
AE 101106 Grunnleggende bedriftsokonomisk analyse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

5
Se nwrmere info om dette kurset under Hogskolen i Alesunds
studiehandbok:
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund

AE101206 Makrookonomisk teori og politikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Speak oppgJeksamen:

5
Se nxrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund:
Host
Alesund
Norsk
Norsk

AE101306 Finansregnskap med analyse
10
Studiepoeng:
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Alesund
Norsk
Speak undervisning:
Karaktertype:
Bokstavkarakter

AE201106 Investering og finansiering
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Speak oppgJeksamen:
Karaktertype:

7,5
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund:
Host
Alesund
Norsk
Norsk
Bokstavkarakter

AE201306 Driftsregnskap og budsjettering
Studiepoeng:
7,5
Se nwrmere informasjon om kurset under Hogskolen i Alesund:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Alesund
Sprat( undervisning:
Norsk
Bokstavkarakter
Karaktertype:
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Vurderingsform:

Karaktertype:

Oppgaven skal legges fram og forsvares i en offentlig eksamen. Karakteren
fastsettes pa bakgrunn av den skriftlige oppgaven, samt den muntlige
presentasjonen og forsvaret av oppgaven. Dersom to studenter skriver
sammen ma begge studenter delta i presentasjonen og forsvaret av
oppgaven. Det kan pa denne bakgrunn gis to forskjellige karakterer til
kandidatene. Maksimalt to studenter kan skrive masteroppgave sammen.
Bokstavkarakter

Formal
En masteroppgave er et uavhengig og omfattende selvstendig arbeid utfort under veiledning fra en
oppnevnt veileder. Oppgaven kan skrives i samarbeid med en annen student, i sA fall skal det legges ved et
vedlegg i oppgaven som forklarer hvordan arbeidsdelingen har vwrt mellom de to kandidatene.
FormAlet med oppgaveskrivingen er a gi trening i uavhengig prosjektarbeid basert pa gode faglige
prinsipper. Studenten forventes a anvende metoder og kunnskap som er tilegnet gjennom studiet, og a vise
at de kan anvende disse til a analysere en problemstilling knyttet til Samferdselsplanlegging.
Innhold
Temaet for oppgaven defineres av studenten, men ma kunne passe under tittelen Samferdselsplanlegging.
Oppgavetemaet skal godkjennes av veileder. Veileder oppnevnes av studieleder.
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Litteraturliste foreslas av studenten og godkjennes av oppnevnt veileder.

TRA900 Dissertation for the MSc European Logistics, Transport, and Distribution
Credits:
Prerequisites:

30
Completion of semester 1 and semester 2 of the Master's of Science Degree
in European Logistics, Transport and Distribution.
Summer semester. Deadline for submission is early/mid September. Final
date to be announced.
Molde
English

Location:
Language Instruction:
Language Assignments
English
and Evaluation:
None. Individual guidance by appointed supervisor.
Instruction:
Vurderingsform:
Submission of dissertation (5 copies - 1 properly bound). University of
Westminster grades.
Grades:
English grades (percent).

Purpose
To give students experience in independent problem solving and presentation related to relevant subjects
in the Master's degree programme. Usually the dissertation is written as an assignment from a company or
a public agency.
Content
The dissertation is to be written by one student only. The subject should be closely related to transport or
logistics, and has to be approved by the Course Development Team. The dissertation must contain
elements of theory relevant to the task. The assessment will be based on the student's ability to properly
apply this theory to the assignment, the analysis itself, and on the presentation. The dissertation will be
jointly assessed by a minimum of two professors from the three institutions responsible for the M.Sc. The
dissertation must be written in English.

TRA950 Masteroppgave i Samferdselsplanlegging
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

30
Studenter ma vxre opptatt pa masterstudiet i Samferdselsplanlegging, og
ha gjennomfort kursene knyttet til studiet for en kan levere
masteroppgaven for sensur. Studenter far forst tildelt veileder for
oppgaven etter at de obligatoriske kursene er bestatt.
Undervisningssemester: Uregelmessig
Frister for levering av masteroppgave og tidspunkt for muntlig
presentasjon og eksaminasjon blir avtalt i det enkelte tilfelle.
••
Undervisningssted:
Ikke relevant
Veiledning til masteroppgaven gis pa norsk eller engelsk
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Oppgaven skrives pa norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
Etter studentens valg
Undervisning:
Veiledning av oppnevnt veileder for oppgaven
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Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
3 hours lecture per week + exercises (non-compulsory)
Evaluation:
4 hours written exam (70%) + 1 term paper (30 "/0). The final grade is a
calculated a weighted sum of the grades given, regardless of a pass / non
pass in the individual grades given
Grades:
Letter
Objectives
To provide an understanding of how the aviation industry works, from the airlines to the authorities.
Content
The course will focus on four main topics: (1) How airlines design and select routes and how they design
their pricing systems. (2) The market structure and the competitive environment. (3) Air transport policy
and regulations.
Literature
Title

Author

Paper Collection for TRA820 Brathen, Svein

Publisher

Year

ISBN

Type

Molde University CollegeRevised every year

TRA850 Ledet selvstudium pa 7,5 studiepoeng
Studiepoeng:
Undervisningssemester:
Sprak undervisning:
Sprfik oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Uregelmessig
Norsk eller engelsk veiledning
Norsk eller engelsksprallig oppgave
Veiledning via telefon eller e-post
Det skrives en oppgave pa mellom 5000 og 7500 ord som eksamen.
Bokstavkarakter

Litteratur
Litteraturliste foreslas av studenten og godkjennes av oppnevnt veileder.

TRA855 Ledet selvstudium pa 15 studiepoeng
Studiepoeng:
Undervisningssemester:
Speak undervisning:
Sprat( oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Uregelmessig
Norsk eller engelsk veiledning
Norsk eller engelskspraklig oppgave
Veiledning via telefon eller e-post
Det skrives en oppgave pa mellom 10 000 og 15 000 ord som eksamen.
Bokstavkarakter

Aktuell litteratur
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TRA815 International Shipping
Credits:
Prerequisites:

15
None other than the entry requirements for the MSc Logistics programme.
A background equivalent to LOG200 Microeconomics, TRA310 Transport
Economics and SCM200 Introduction to SCM is recommended
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature:
English
Instruction:
4 hours of lectures and seminars per week. The lecturing is paused when
other intensive seminars are running
Evaluation:
An essay counts 40% of final grade. The deadline for submission of the
essay is May 1. A 4-hour written final examination counts 60% of the
grade. The final grade is a calculated a weighted sum of the grades given,
regardless of a pass / non pass in the individual grades given
Grades:
Letter
Objectives
The course gives an introduction to the analysis of international shipping markets and the economics of
international shipping. Students will obtain a basic understanding of how different political frameworks
affect shipping, and gain some experience in analysing the reasons for shipping market developments.
The essay will give students tutored training in independent analysis of a problem linked to international
shipping.
Content
The shipping markets. Tramp trade or dry cargo spot market trading and liner conferences. Market for
transport of goods in bulk and containers. Different market requirements and technical and organizational
solutions. The role of different players in international shipping. Shipping law and international shipping
policies. Efficiency and profitability of shipping markets. International procedures and contracts. Shipping
registers, flag of convenience, classing. Shipping and the environment. Port policy, pricing and efficiency.
Current international shipping problems and developments are analysed.
Literature

TRA820 Air Transport Economics
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:

7,5
50IC210 Microeconomics and TRA300 Transport economics is
recommended
Spring
Molde
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Innhold
MAI og virkemidler i bytransportpolitikken. Aktorene i samferdselssektoren. Reiseatferd og reisevaner i
byomrader. OptimaIt kollektivtilbud. Takst- og tilskuddsystemer i kollektivtransporten. Introduksjon til
transportmodeller. Introduksjon til virkningsstudier. By- og kollektivtransport i areal- og
transportplan legging.
Litteratur

TRA760 Transportokonomi og trafikkmodeller
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Ingen ut over de generelle opptakskravene til masterstudiet i
Samferdselsplanlegging.
Undervisningssemester: Uregelmessig
Tidspunktet for samlingene vil variere, men blir annonsert pa hogskolens
hjemmesider.
Undervisningssted:
Varierende, men i hovedsak Oslo og Molde
Spra.k undervisning:
Norsk og engelsk
Sprat{ oppg./eksamen
Norsk eller engelsk
Sprat( Litteratur
Norsk og engelsk
Undervisning:
Intensivsamlinger med Internett-basert veiledning og kommunikasjon
mellom samlingene.
Vurderingsform:
Obligatoriske innleveringer (30 %) og skriftlig hjemmeeksamen (70 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter

Formal
Formalet med kurset er A gi studentene en grundig innforing i sentrale transportokonomiske emner, basert
pa mikrookonomisk teori. Kurset skal ogsA gi dybdekunnskap knyttet til teori og anvendelse av
transportmodeller.
Innhold
Grunnleggende velferdsteori. Introduksjon til sentrale elementer i transportokonomi, bl.a. tilbuds- og
ettersporselsfunksjoner, ettersporselselastisiteter, generaliserte kostnader og skyggepriser. Prinsipper for
oppbygging av transportnettverk. Metoder for A modellere trafikkgenerering og vegvalg. Reisematriser. 4trinnsmodeller. Diskrete valghandlingsmodeller. Datakilder og estimering av modeller.
Modellanvendelser
Litteratur
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Vurderingsform:

Karaktertype:

Det skrives en oppgave (essay) innenfor et av temaene som er dekket i
kurset. Oppgavetemaet skal godkjennes av kursleder. Oppgaven teller som
eksamen (100 %) i kurset. Frist for innlevering oppgis i forbindelse med
kursavviklingen, og vii bli annonsert i Classfronter. Oppgaven skal vxre
pi 6-8000 ord dersom den skrives av en student, og pfi 9-12000 ord dersom
to studenter skriver sammen. Dersom oppgaven skrives i samarbeid
mellom to studenter gis det bare en felles karakter.
Bokstavkarakter

Formal
Formalet med kurset er a gi en bred innforing i sentrale problemstillinger innen samferdselssektoren.
Innhold
Det konkrete innholdet i kurset vii kunne variere noe fra dr til ár for A kunne trekke inn emner som er
spesielt aktuelle innen norsk eller europeisk samferdsel. Typiske emner som vil bli dekket er:
Samferdselspolitikk, metoder og datakilder innen samferdsel, samfunnsokonomisk perspektiv pa
samferdselen, sikkerhet i transport og effektive transportlosninger for nxringslivet.
Litteratur
Tittel
Distribuerte forelesningsnotater etc. knyttet til kurset

Forfatter
Foredragsholdere

Forlag

Arstall

ISBN

Type

TRA750 Innforing i by- og kollektivtransport
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen spesielle ut over opptakskriteriene til masterstudiet i
Samferdselsplanlegging.
Undervisningssemester: Uregelmessig
Tidspunktet for samlingene vii kunne variere fra fir til fir, og vii bli
annonsert pfi hogskolens hjemmesider.
Undervisningssted:
Kan variere, men vanligvis i Oslo eller Molde
Sprfik undervisning:
I hovedsak norsk, men enkelte forelesninger kan bli gitt pfi engelsk.
Sprfik oppgJeksamen: Norsk eller engelsk
Sprfik Litteratur
Norsk eller engelsk
Undervisning:
Intensiv undervisning gis vanligvis over to samlinger pfi til sammen 5
dager. Deler av undervisningen vii vxre knyttet til case.
Vurderingsform:
Obligatorisk innlevering (40 "/0), 4 t skriftlig slutteksamen (60 %).
Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av delkarakterene,
uavhengig av om det oppnfis bestfitt eller ikke i den enkelte deleksamen.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset bar som siktemal a gi grunnleggende innsikt i, og forstaelse for, sentrale problemstillinger og
avveininger innenfor by- og kollektivtransport.
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Sprfik undervisning:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Norsk
3 timer forelesning per uke.
Obligatorisk individuell oppgave.
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formfil
Gi en oversikt over karakteristiske trekk ved de ulike delmarkeder for persontransport og en innforing i
metoder og modeller som benyttes ved analyser av reiseatferd og kostnadsstruktur i
persontransportmarkeder.
Innhold
Innledningsvis vii det gis en oversikt over persontransporter i Norge slik disse kartlegges gjennom
nasjonale reisevaneundersokelser og over transportpolitiske problemstillinger knyttet til persontransport.
Videre vii bl.a. folgende temaer bli behandlet:
- Ulike reisebeslutninger (reisemal, reiseformal, reisetidspunkt)
- Teori for dislcrete valg anvendt pa reisebeslutninger
"4- trinns transportmodeller" og transportnettverk
Persontransportmodeller i Norge
- Bytransportproblemer
- Samfunnsolconomiske aspekter ved prising og dimensjonering av transporttilbud
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

Kostnadseffektiv rushtrafikk
Transportmodeller for helhetlig
samferdselsplanlegging - En kort
oversikt over teori og metode.
Den nasjonale reisevaneundersokelsen 2005: Nokkelrapport

Larsen 0.1
Rekdal J.

TOI-rapport 346/1997 1997
TOI-notat 1126/1999 1999

Kompendium
Kompendium

Denstali, J M et. al.

Transportokonomisk 2006
institutt

Bok

Arstall

ISBN

Type

TRA740 Innforing i samferdsel (TOI-kurset)
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen spesifikke ut over opptakskriteriene til mastergrad i
Samferdselsplanlegging.
Undervisningssemester: Uregelmessig
Tidspunktet for kurset kan variere fra fir til fir og vii bli annonsert pfi
hogskolens hjemmesider.
•
Undervisningssted:
Oslo / Ostlandet
Sprfik undervisning:
I hovedsak norsk, men tidvis med noen engelske forelesninger.
Sprfik oppgJeksamen: Norsk eller engelsk
Sprfik Litteratur
Norsk eller engelsk
Undervisning:
Intensivundervisning i en uke. Individuell veiledning knyttet til
oppgaveskrivingen via e-post og Classfronter.
Arbeidskrav:
Minimum 80 % oppmote pfi seminaret.
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mellom transport og okonomisk aktivitet, med en viss vekt pa lokalisering av virksomheter. I andre del av
kurset presenteres okonomiske teorier og modeller som mer spesifikt fokuserer pa betydningen av
transport og transportinfrastruktur. Teoriene og modellene suppleres med erfaringer fra gjennomforte
studier pa feltet.
Litteratur
IForfatter
ng

SBN

S. Brathen (red)

urn

TRA500 Europeisk transportpolitikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Det er en fordel med forkunnskaper tilsvarende TRA310
Transportokonomi.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk, ev. engelsk hvis utenlandske studenter folger kurset
Sprak oppg./eksamen: Norsk og engelsk
Engelsk
Sprat( Litteratur
Undervisning:
3 t forelesning pr. uke.
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppgave.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen som teller 100 % av karakteren.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset tar sikte pa a gi innsikt i europeisk transportpolitikk med hovedvekt pa EUs transportpolitikk.

Innhold
Hovedlinjer i europeisk transportpolitikk med vekt pa transeuropeiske nettverk (TEN) og EUs
transportpolitiske dokumenter. Kurset dekker bade passasjer og godstransport innenfor de ulike
transportformer. Infrastruktursporsmal, miljosporsmal, avgifts- og prispolitikk og virkninger for Norge
diskuteres.
Litteratur
Tittel
Forfatter
EU's transport policy documents
(green and white papers) concerning
public transportation, pricing policies
and transport networks.

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

TRA620 Persontransport
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Kunnskaper tilsvarende SOK200 Mikrookonomi og TRA310
Transportokonomi er en fordel.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
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Objectives
The course provides a study of the tourist transport system and the way in which it is organized and
managed.
Content
Introduction to the tourist transport system
— Tourist transport concepts and methods of analysis
— Demand for tourist transport products, services and information
Organising the tourist transport system
— Supply of tourist transport products, services and information
— Macro-environmental factors affecting tourist transport
Managing the tourist transport system
— Business strategies related to the management of tourist transport
— Future challenges and opportunities for tourist transport

Literature
Title
Transport and Tourism:
Global Perspectives

Author
Page, S.

Publisher
Pearson
Education

Year
2005

ISBN

Type
Book

TRA410 Transport og okonomisk utvikling
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Grunnleggende mikrookonomi tilsvarende SOK200 og transportokonomi
tilsvarende TRA310 er en fordel.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Engelsk
Speak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Sprat( Litteratur
Norsk eller engelsk
Undervisning:
3 t forelesning pr. uke samt ovinger.
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (70 %). Obligatorisk oppgave (30 °/0).
Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av delkarakterene,
uavhengig av om det oppnas bestatt eller ikke i den enkelte deleksamen.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
A gi studenten en forstaelse for hvilke okonomiske krefter som er bestemmende for lokalisering av
okonomisk aktivitet; bedrifter, nxringer, byer etc. Det vil srlig bli fokusert pa betydningen.aNittansport
og transportinfrastruktur som regionalokonomisk virkemiddel.
Innhold
I forste del av kurset gis en innforing i sentrale okonomiske teorier og modeller for sammenhengen
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Transportokonomiske fag
TRA310 Transportokonomi
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper tilsvarende S0K200 Mikrokonomi
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
4 t forelesning pr. uke.
Undervisning:
Obligatorisk individuell oppgave (20 %). Obligatorisk gruppeoppgave
Vurderingsform:
inkl. presentasjon (20 °/0). 6 t skriftlig slutteksamen (60 %). Karakteren
beregnes som et veiet gjennomsnitt av delkarakterene, uavhengig av om
det oppnas bestatt eller ikke i den enkelte deleksamen.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en grundig innforing i ettersporsels- og tilbudssammenhengene i ulike deler av transportnxringen, sa
vel gods- som persontransport. Skape forstaelse for analysemetoder som kan nyttes i studier og prognoser
av ettersporsels- og kostnadsforhold i transportsektoren. Behandle samfunnsokonomiske prinsipper for
prissetting av transporttjenester, herunder prisdiskriminering og trafikktopp- og kapasitetsprising. Gi en
innforing i bruk av kostnads/nytteanalyser ved valg av transportprosjekter.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Innforing i Transportokonomi Grovdal, Anker, Harald M. Hjelle
Transport Economics:
Oum, Tae Hoon
Selected Readings

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok

TRA320 Transport for tourism
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Evaluation:
Grades:

7,5
None
Autumn
Molde
English
English
English
3 hours lecture or seminar per week
4-hour final examination
Letter
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S0K710 Industrial organization
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Evaluation:

Grades:

7,5
Basic micro economics
Autumn
Molde
English
English
English
3 hours of lectures per week
One compulsory assignment (30% ) and a 4-hour written final
examination (70%). The final grade is a weighted sum of the grades given,
regardless of a pass / non pass in the individual grades given
Letter

Objectives
To provide insight into modern industrial organization theory in order to enable the students to analyse
strategic interactions among firms operating in markets with less than perfect competition.
Content
The course provides an introduction to basic (non-cooperative) game theory, which is applied to the study
of strategic interaction among firms operating in imperfectly competitive markets. Topics:
- Basic non-cooperative game theory.
- Tactical decisions regarding what and how much to supply.
- Tactical decisions regarding what price to charge, including tacit collusion.
- Strategic decisions in order to avoid or limit competition.
Literature
Title

Author
Publisher
Thinking strategically : the
Dixit, Avinash K., Barry J.
Norton
competetive edge in business, Nalebuff
politics and everyday life
Industrial Organization;
Waldman, Don E & Jensen, Addison
Theory and practice
Elizabeth J.
Wesley

Year
1993

2007

ISBN

Type
Bok

Bok
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auksjoner/anbud. I tillegg til a analysere klassiske auksjons-/anbudsformer, analyseres ogsh andre og mer
avanserte former sA som doble auksjoner og kombinatoriske auksjoner/anbud. Kurset gir ogsa en
grunnleggende innforing i prinsipal-agent teori som grunnlag for utforming av kontrakter.
Litteratur
uctions: Theory and Practice 'Klemperer, Paul

Princeton University Press

S0K630 Internasjonal okonomi
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
SOK200 Mikrookonomi eller tilsvarende
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde og Alesund
Sprak undervisning:
Norsk, engelsk dersom utenlandske studenter deltar.
Sprik oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Engelsk
Sprak Litteratur
Undervisning:
3 t forelesning pr. uke.
Vurderingsform:
Innleveringsoppgave(r) teller 30 °A. 4 t skriftlig eksamen teller 70 %.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset tar opp ulike sider ved internasjonal handel og okonomi. MAlet er A p5vise gevinster ved handel, gi
en innforing i investeringer over landegrenser og studere konkurranseaspekter for A ta de mest sentrale
temaene vi tar sikte pa a g5 gjennom i kurset. Pensum vil vxre engelsksprAklig da det inn& i tilbudet
som gis til utvekslingsstudenter i Molde.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
- Nokkeldata om verdensokonomien
- Handelsteori
- Internasjonale investeringer
- Ulike former for velferdsteori ved handel
- Beskyttelsestiltak
- Konkurranseaspekter
- Betalingsbalanse
Valutakurser
Risikoteori
Litteratur
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Sprfik oppg./eksamen:
Sprfik Litteratur
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Norsk
Norsk eller engelsk
3 t pr. uke.
Obligatoriske innleveringsoppgaver (30 %) og 4 timers skriftlig
slutteksamen (70 %).
Bokstavkarakter

Formal
Det blir lagt vekt pa a synliggjore hvilken rolle offentlig sektor har og bor ha i en okonomi som den
norske. Kurset har primwrt fokus pa hvordan det offentlige kan bidra til en samfunnsokonomisk sett mer
effektiv ressursbruk ved a supplere, erstatte eller korrigere markedet i de tilfeller hvor markeder svikter.
forlengelsen av dette droftes utformingen av offentlig politikk med fokus pa optimale priser og skatter.
Kurset tar ogsa opp tema som velferdsokonomi, fordelingspolitikk og offentlig styringssvikt.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner: Offentlig sektors rolle. Skatt. Markedssvikt. Nytte-kostnadsanalyse.
Fordelingspolitikk. Offentlig styringssvikt.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Economics of the Public
Sector ELLER:
Offentlig okonomi og
okonomisk politikk

Stiglitz, Joseph E.
Ringstad, Vidar

Forlag

Arstall

Cappelen
Akademisk

2003

ISBN

Type
Bok
Bok

S0K610 Anbud og auksjoner
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Forste 2 fir av bachelorstudiet i okonomi og administrasjon eller SCM.
Undervisningssemester: Vfir
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppgJeksamen: Norsk
Sprfik Litteratur
Norsk eller engelsk
Undervisning:
3 t forelesning pr uke.
Vurderingsform:
Obligatorisk oppgave (20 %). 3 t skriftlig eksamen (80 %). Karakteren
beregnes som et veid gjennomsnitt av delkarakterene, uavhengig av om det
oppnfis bestfitt eller ikke i den enkelte deleksamen.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset har som formal a gi en forstaelse for hvordan utformingen av auksjoner/anbud vii pavirke hvordan
budgivere bor, eller kan forventes, a by. Denne innsikten er av verdi bade for den som skal delta som
budgiver og for den som skal arrangere auksjoner/anbud.
Innhold
Kurset gir en grunnleggende innforing i (ikke-kooperativ) spillteori som deretter anvendes ti! a analysere
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S0K200 Mikrookonomi
7,5
Ingen spesielle, men ma beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk
fremstilling.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde og Kristiansund
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Norsk eller engelsk
Sprfik Litteratur
Undervisning:
3 t forelesning per uke.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 "/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

Formal
Formalet er a innfore studentene i viktige mikrookonomiske emner og a oppove evnen til systematisk
analyse av okonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller.
Det legges ogsa vekt pa a drofte hvordan myndighetene kan innvirke pa aktiviteten i okonomien gjennom
sin okonomiske politikk.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
Oversikt over mikrookonomien
- Konsumentenes tilpasning. Konsum og ettersporsel
Produsentenes tilpasning. Produksjon og tilbud
Markedsteori. Markedssvikt
Offentlige inngrep i markedet
Litteratur
Forfatter

Forlag

Pindyck and Rubinfeld
Dedekam jr., Anders
Dedekam jr., Anders

Prentice Hall 2005
Fagbokforlaget 2002
Pplaus forlag 1989

Bok
Bok
Kompendium

Mankiw, N. Gregory

Worth
2004
Publishers
Pplaus forlag 1993
Pplaus forlag 2007

Bok

Hjelper til mikrookonomi
Dedekam jr., Anders
Ovelser og losningsforslag i Dedekam jr., Anders
mikrookonomi

Arstall

ISBN

Type

Tittel

Microeconomics
Mikrookonomi
Mattehjelperen i
mikrookonomi
Principles of Economics

Kompendium
Kompendium

S0K500 Offentlig okonomi
Studiepoeng:
7,5
Tilsvarende S0K200 Mikrookonomi
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprat( undervisning:
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Samfunnsokonomiske fag
S0K100 Makrookonomi
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen spesielle, men ma beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk
fremstilling.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen
Norsk
Undervisning:
3 t forelesninger per uke.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 °/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset har som formal a gi en innforing i viktige makrookonomiske emner og a oppove evnen til
systematisk analyse av okonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller.
Det legges vekt pa a drofte hvordan myndighetene kan innvirke pa alctiviteten i olconomien gjennom sin
okonomiske politikk.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
• Oppvarming
• Oversikt over makrookonomien
• Konkurrerende okonomiske teorier
• Nasjonalregnskap
• Penger og pengemarked
• Finans- og pengepolitikk: ISLM-modellen
• Kapitalbevegelser og valuta
• Aggregert tilbud og aggregert ettersporsel: AE-AT-modellen
• Inflasjon og arbeidsledighet
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

Principles of Economics
(Hjelpelitteratur)
Hjelper til makrookonomi

Mankiw, N. Gregory

Worth
2004
Publishers
Fagbokforlaget 2004

Ivar Bredesen, Anders
Dedekam jr
Makrookonomi
Dedekam jr., Anders
Okonomi for Hvermannsen Dedekam jr., Anders
(Hjelpelitteratur)

Arstall

Fagbokforlaget 2004
Pplaus forlag 2007

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok
Kompendium
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Undervisning:
Arbeidskrav:

Vurderingsform:
Karaktertype:

3 t per uke.
Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid og forberedelse/presentasjon av
grupperapport. For fi kunne ta slutt eksamen mfi 80 % av
gruppearbeidene ha oppnfidd stfikarakter.
Muntlig slutteksamen (100 %)
Bokstavkarakter

Formfil
Kursets er strukturert for a oke studentenes ferdighetsniva i engelsk med spesielt fokus pa kommunikasjon
i et internasjonalt forretningsmiljo.
Innhold
Dagsaktuelle forretningsemner og case studies vill benyttes i diskusjoner, rollespill, presentasjoner,
rapport og brevskriving som verktoy for a forbedre studentenes forstaelse, vokabular, lytteferdigheter og
presentasjons — og skriveferdighet. I tillegg viii det bli fokusert pa grammatikk og slcriftlig
uttrykksteknikk. Kulturelle forskjeller som har betydning for effektiv kommunikasjon er ogsa et viktig
tema.
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Litteratur
Tittel
New insight into Business

Forfatter
Tullis, Graham, Trappe, Tonya

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

SPR420 Tysk for nveringslivet
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Forkunnskaper fra videregfiende skole eller lignende.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Tysk
Undervisning:
3 t per uke.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal forberede studentene pa et fremtidig yrkesliv hvor tiltagende internasjonalisering krever gode
kunnskaper i tysk sprak og kultur. Det legges vekt pa interkulturell 'wring med bl.a. opplwring i
kommunisere muntlig og skriftlig pa tysk i konkrete situasjoner, med velct pa tysk nwringsliv og
samfunnsliv. Kurset skal ogsa forberede studenter som velger a ta et semester ved en hogskole i et
tysktalende land.
Innhold
Kurset skal trene opp grunnleggende kunnskaper i grammatikk, muntlige og skriftlige
kommunikasjonsevner, og dessuten oke studentenes forstaelse av okonomisk-administrativ fagsprak.
Kurset gir opplwring i a kommunisere muntlig og skriftlig pa tysk i konkrete situasjoner innen
forretnings- og nwringslivet, samt i tysk vwremate. Undervisningen bestar av grunnleggende tysk
grammatikk, arbeid med aktuelle tekster som grunnlag for diskusjoner om tyske samfunnsforhold og
vxremate, egenaktiviteter i form av oversettelser, bearbeidelse av avisartikler, forretningsbrev, og egne
skriftlige/muntlige presentasjoner og gruppeaktiviteter i en okonomisk-administrativ ramme.
Litteratur
Tittel
Tysk grammatikk
@nflug 3 tekstbok
@nflug 3 Obungsbuch
Norsk-tysk/tysk-norsk ordbok
etter eget valg

Forfatter
Forlag
Reiten, Havard
Finsvik, Eva og Bianca Bali Cappelen
Finsvik, Eva og Bianca Bali Cappelen

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok

_

SPR510 Engelsk for petroleumssektoren
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Engelsk fra videregfiende skole.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Kristiansund
Engelsk
Speak undervisning:
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Karaktertype:

Bokstavkarakter

Formal
Malgruppen er utenlandske studenter med en del kjennskap til norsk og engelsk som hjelpesprak.
Studenten skal fordype sin kjennskap om norsk sprak, grammatikk og ordforrad. Studenten skal kunne
kommunisere bade muntlig og skriftlig pa norsk og kunne lese norske aviser, tidsskrift og enkel litteratur.
Det legges vekt pa at studenten skal fa kjennskap til grunnleggende trekk ved det norske samfunnet, med
utgangspunkt i egen kommune, fylkets nxringsliv, geografi og natur, det norske politiske system, helseog velferdspolitikk og kjente sosiale og kulturelle forhold.
Innhold
Videregaende opplwring i norsk grammatikk og ordforrad med utgangspunkt i lxreverket. I tillegg vii det
bli gitt kompendier med tekster og temaer hentet fra norsk nwringsliv, kultur og historie, samt praktiske
ovelser i timene og ute i lokalmiljoet. Lxreverket og de utvalgte tekstene vil danne grunnlag for skriftlige
og muntlige ovelser.
Litteratur
Tittel
Pa vei

Forfatter
Forlag
Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Cappelen
Mac Donald

Arstall
2005

ISBN
Type
82-02-23139-6 Bok

Ordbok. Norsk - morsmal

SPR410 Engelsk for nwringslivet
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Undervisning:
Arbeidskrav:

Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Engelsk fra videregaende skole.
Var
Molde
Engelsk
3 t per uke.
Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid og forberedelse/presentasjon av
grupperapport. For a kunne ta slutt eksamen ma 80 °A av
gruppearbeidene ha oppnadd stakarakter.
4-timers skriftlig slutteksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Kursets er strukturert for a oke studentenes ferdighetsniva i engelsk med spesielt fokus pa kommunikasjon
i et internasjonalt forretningsmiljo.
Inn hold
Dagsaktuelle forretningsemner og case studies vii benyttes i diskusjoner, rollespill, presentasjoner, rapport
og brevskriving som verktoy for a forbedre studentenes forstaelse, vokabular, lytteferdigheter og
presentasjons — og skriveferdighet. I tillegg viii det bli fokusert pa grammatikk og skriftlig
uttrykksteknikk. Kulturelle forskjeller som har betydning for effektiv kommunikasjon er ogsa et viktig
tema.
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Sprakfag
SPR315 Norsk I - sprfik og kultur
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host til var
Eksamen bade host og var.
Undervisningssted:
Molde
Undervisning:
3 t forelesning per uke, med gruppearbeid, muntlige og skriftlige ovinger.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen inkludert muntlig evaluering fra kurset.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Malgruppen er utenlandske studenter med noe kjennskap til engelsk som hjelpesprak.
Malet er a gjore studenten kjent med norsk sprak, bade grammatikk og ordforrad. Studenten skal kunne
forsta norsk dagligtale, og kunne kommunisere bade muntlig og skriftlig pa norsk, sa vet som a lese enkle
norske tekster. Det legges vekt pa interkulturell lwring, der studenten skal fa kjennskap til grunnleggende
trekk ved det norske samfunn, med utgangspunkt i egen kommune og fylkets nxringsliv, geografi og
natur, det norske politiske system, helse- og velferdspolitikk, og kjente sosiale og kulturelle forhold.
Innhold
Begynneropplwring i grunnleggende norsk grammatikk og ordforrad, med utgangspunkt i egen lwrebok
og arbeidsbok. I tillegg vil det bli benyttet kompendier med tekster og temaer hentet fra lokalt neeringsliv,
kultur og historie, samt praktiske ovelser i kommunikasjon i timene og ute i lokalmiljoet. Gjennom
gruppediskusjoner over utvalgte aktuelle emner vil studenten bli kjent med viktige sider ved det norske
samfunnet, med utgangspunkt i studie- og lokalmiljoet. Bade lxrebok og de utvalgte tekstene vii danne
grunn lag for skriftlige og muntlige ovinger.
Litteratur
Tittel
Engelsk-norsk bla ordbok
Norsk-engelsk bla ordbok
Norsk pa en to tre

Forfatter

Forlag

Ellingsen, Elisabeth og Kirsti Cappelen
Mac Donald

Arstall

2003

ISBN

Type
Bok
Bok
82-02-22572-8 Bok

SPR316 Norsk II - speak og kultur
Studiepoeng:
5
Forkunnskaper:
SPR315 Norsk I
Undervisningssemester: Host og Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
2 timer forelesning per uke med gruppearbeid, muntlige og skriftlige
Undervisning:
ovelser.
Vurderingsform:
3 t skriftlig eksamen (100 %).
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Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprat( oppgJeksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesning og gruppearbeid per uke.
6 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Kurset skal gi studentene innsikt i ulike perspektiver pa nwringsutvikling i en globalisert verden. Kurset
vii ha en historisk tilnwrming, og vii vise at de forhold som virker inn ph nxringsutvikling ikke bare
varierer fra sted ti! sted — for eksempel land — men at de ogsa kan variere over tid.
Innhold
Det vii ta for seg teorier som tar sikte pa a forklare ulikheter i regional og nasjonal nxringsutvikling. Det
blir lagt stor vekt pa forholdet mellom nwringsutvikling og politikk pa ulike niva — overnasjonalt,
nasjonalt og regionalt.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye Arbo; Gammelsxter
perspektiver pa nzeringsutvikling.
Markedsokonomiens utvikling
Amdam, R. P.; Gran, H.;
Hansen, S. 0.; Sogner, K.

Forlag

Arstall
Tapir Akademiske 2004
Forlag
Fagbokforlaget
2005

ISBN

Type
Bok
Bok

SAF650 Prosjektoppgave
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Hoyere utdanning av minst to ars varighet innen okonomi, samfunnsfag
e.l.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprat( undervisning:
Sprak oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
Seminar og individuell veiledning.
Arbeidskrav:
Innlevering av notat med problemstilling.
Prosjektoppgave (100 °A).
Vurderingsform:
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi studentene ovelse i A arbeide med teori, metode og data pa en selvstendig mate.
Gi studentene ovelse i skriftlig framstilling.
Innhold
Relevante tema for oppgaven kan hentes fra studentenes interessefelt, og et eller flere av kursene innenfor
det studiet studenten tar.
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Litteratur
Tittel
Forfatter
Den nye kommunen - Kommunal
Bukve, Oddbjorn,
organisering i endring
Offerdal, Audun (red.)
Kommunsystem i Europa. 2:a omarb. uppl. Lidstrom, Anders

Forlag

Arstall ISBN

Type
Bok
Bok

Liber, Malmo 2003

SAF307 Globalisering og politikkutforming
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Bor ha SAF110 og SAF130
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Speak undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Forelesninger og gruppediskusjoner. Studentene skal skrive en oppgave
som skal presenteres i tilknytning til forelesninger/gruppearbeid.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen (75 %). Individuell innleveringsoppgave inkl.
presentasjon (25 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
FormM
Kurset tar sikte pa a videreutvikle studentenes analytiske ferdigheter innenfor fagomradene komparativ og
internasjonal politikk. Kurset bar sr1ig som mal a gi teoretisk og empirisk innsikt i
globaliseringstendenser i det internasjonale samfunn.
Inn hold
Kurset tar opp folgende tema:
- Faglige perspektiver pa internasjonal politikk, med srIig vekt pa globalisering
- Kunnskap om aktuelle globaliseringstemaer i internasjonalt samarbeid, med vekt pa eksempelvis
velferds- og likestillingspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, utdanningspolitikk
Komparative perspektiver pa politiske styringsformer i Europa
Spenningen mellom nasjonale interesser og globaliseringstendenser.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Forlag
Arstall
Fullstendig litteraturliste oppgis av faglwrer.
Sentral-Europa og Baltikum etter 1989
Bakke, Elisabeth
Samlaget
2002
(red).
Introduction to International Relations
Jackson, Robert og Oxford University 2003
Theories and Approaches. Second Edition. Georg Sorensen
Press

ISBN

Type
Bok
Bok

SAF600 Politisk okonomi: Nasjonalstat og region i den globaliserte okonomien
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Grunnutdanning av minst to firs varighet innen okonomi, samfunnsfag
eller tilsvarende.
Undervisningssemester: Host
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Vurderingsform:
Karaktertype:

5 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Sikternalet er a gi studentene innsikt i utvalgte fordypningstema i tilknytning til forholdet mellom
organisasjon og endring.
Innhold
Kurset tar opp folgende tema:
Ulike endringsstrategier og former for endringsledelse
Trender i organisasjonstenkning
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

Organisasjonsendringar.
Teoriar og strategiar for
studiet av endringsprosessar.
Organisasjonsendringer og
endringsledelse
Fullstendig litteeaturliste
foreligger ved semesterstart

Roness, Paul G.

Fagbokforlaget 1997

Bok

Jacobsen, Dag I.

Fagbokforlaget 2004

Bok

Arstall

ISBN

Type

SAF306 Lokale styreformer
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
&Jr ha SAF110 og SAF210
Var
Molde
Norsk
Norsk
Forelesninger
5 timer skriftlig eksamen
Bokstavkarakter

Formal
Siktemalet med kurset er a formidle kunnskap om og innsikt i lokale styreformer i et komparativt
perspektiv. Studentene skal gjennom kurset tilegne seg oversikt over ulike lokalstyreordninger og aktuelle
reformtrender i Europa. Studentene skal ogsa lxre a anvende ulike perspektiv for analyse av
endringsprosesser i kommunene.
Innhold
Kurset vil.fokusere pa lokale styreformer og deres konsekvenser sett ut fra ulike perspektiv.
Sammenligninger mellom lokalstyreordninger og reformprosesser i ulike land i Europa vii sta. sentralt i
kurset.
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Litteratur
Tittel
Essentials of International
Relations. 3rd ed.
Stat, nasjon, klasse
Patterns of Democracy
Anarki, makt og normer.
Innforing i internasjonal politikk.

Forfatter
Mingst, Karen

Forlag
Norton

Arstall
2004

ISBN

Type
Bok

Rokkan, Stein

TJniversitetsforlaget
1987
Lijphart, Arent
Yale Universtity Press 1999
Hovi, Jon og Raino Malnes Abstrakt
2007

SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Bor ha SAF110 Det norske politiske og administrative system.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Forelesninger.
Vurderingsform:
Innleveringsoppgave (25 ')/0). 5 t skriftlig eksamen (75 "/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formalet med kurset er a gi studentene innsikt i offentlig politikk ut fra et organisasjonsteoretisk
perspektiv.
Innhold
Kurset tar opp folgende tema:
Ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
- Anvendelse av organisasjonsteoretiske perspektiv i analyse av ulike organisasjonsformer, endringer
og utfordringer for offentlig sektor.
Litteratur
Tittel
Organisasjonsteori for
offentlig sektor
Mer litteratur oppgis ved
semesterstart

Forfatter
Christensen, T. m.fl.

Forlag
Arstall
Universitetsforlaget 2004

ISBN

Type
Bok

SAF305 Organisasjonsendring
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Bor ha SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
MoIde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Forelesninger
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Formal
Formalet med kurset er A gi en innforing i politisk filosofi og i samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblem
og tilnwrmingsmater. Utvikling av evnen ti! A tenke kritisk og analytisk omkring samfunnspolitiske
problemstillinger er en sentral malsetting i kurset.

Innhold
Folgende tema blir tatt opp:
- Innforing i sentrale tilnwrminger til forsthelse av politiske strukturer og prosesser
- Politisk filosofi, med spesielt fokus ph ulike tenkerers syn ph demokrati
Politiske ideologier

Litteratur
itical Theory - An Introduction

04 eller nvere 10333961803 1Bok

SAF202 Komparativ og internasjonal politikk
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Bor ha SAF110 Det norske politiske og administrative system og SAF130
Politisk teori.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Undervisning og oppgaveskriving. Enkelte seminar.
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (75 °/0). Innleveringsoppgave (25 °A)
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset setter fokus pa norske, nordiske og europeiske politiske institusjoner og tradisjoner. Kurset gir
ogsa en innforing i grunnleggende begrep og perspektiv i studiet av norsk utenrikspolitikk og
internasjonal politikk.

Innhold
Kurset tar opp folgende tema:
- Faglige perspektiv pa komparativ og internasjonal politikk
Politiske systemers utvikling og struktur
- Politiske skillelinjer og politisk deltakelse
- Aktuelle samarbeidsformer og konfliktlinjer i det internasjonale samfunn
- Norsk utenrikspolitikk
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SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Ingen spesielle
NB! I kombinasjon med kurset SAF 112 Samfunnsvitenskapelig metode
gir ADM 200 Organisasjon og metode kun 2,5 studiepoeng.
Undervisningssemester: Host til var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid pr uke.
Arbeidskrav:
Obligatorisk NSDstat-oppgave (Se vurderingsform 2).
Vurderingsform:
Studentene kan velge vurderingsform 1 eller 2. Vurderingsform 1:
Prosjektoppgave fra hosten (30 °M. NSDstat-oppgave (40 %). Individuell
innleveringsoppgave (30 %). Vurderingsform 2: 5 timers skriftlig eksamen
(100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi en innforing i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de forutsetninger som ligger
til grunn for disse. Siktemalet er a gi studentene forstaelse for vitenskapelige arbeidsmater som grunnlag
for arbeidet med samfunnsvitenskapelige fag.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
- Problemformulering og undersokelsesopplegg
Innsamling og analyse av empirisk materiale
- Statistisk analyseprogram - bruk av programpakken NSD-stat.
Samfunnsforskning og verdier
Litteratur
Tittel
Forfatter
Hvordan gjennomfore undersokelser?
Jacobsen, D. I.
Innforing i samfunnsvitenskapelig metode

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

SAF130 Politisk teori
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
Forelesninger og gruppearbeid.
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (75 %). Individuell innleveringsoppgave (25 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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Samfunnsfag
SAF005 Aktuelle politiske emner
Studiepoeng:
0
Undervisningssemester: Host til var
Undervisningssted:
Molde
Undervisning:
Seminarrekke besta.ende av 4-5 gjesteforelesninger per semester.
Formal:
MAlsettingen med seminaret er a sette aktuelle politiske sporsmal inn i en faglig sammenheng. Formidling
av nyere forskningsresultat og fokusering pa faglige utviklingstrekk star ogsa sentralt.

SAF110 Det norske politiske og administrative system
15
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host til var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprat( undervisning:
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Forelesninger og gruppearbeid.
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (teller 75 %). Innleveringsoppgave (teller 25 ' )/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Faget tar sikte pa A gi en innforing i det politiske og det administrative systemets oppbygging og
virkemate.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
Host:
- Teorier, begrep og modeller i studiet av offentlig politikk
- Historisk bakgrunn med vekt pa tiden etter 1945
- Offentlige institusjoner pa ulike styringsniva (det nasjonale, det regionale og det lokale niva), samt
forholdet mellom nivaene
Var:
Offentlige prosesser. Inntaksprosesser og politiske aktorer (den demokratiske kanal, den korporative
kanal, massemedia og aksjoner)
Uttaksprosesser(iverksetting av offentlig politikk, virkemidler og innhold i offentlig politikk)
Tilbakeforingsprosesser
Litteratur
Tittel
Forvaltning og politikk
Vart politiske Norge

Forfatter
Christensen, T. m.fl.
Ronning, R.

Forlag
Arstall
Universitetsforlaget Siste utg.
Siste utg.

ISBN

Type
Bok
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av statistikk-programvare.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Applied Statistical Methods Carlson W. L., Thorne B.
for Business, Economics and
the Social Sciences.

Forlag
Arstall
Prentice Hall 1997

ISBN

Type
Book
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Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

3 t forelesning og 3 t ovelse per uke.
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Linewr algebra omfatter begreper og metoder som muliggjor beskrivelse og losning av mange ulike
praktiske problemer blant annet i fagomrader som informatikk, okonomi og logistikk.
Kurset tar sikte pa a gi studentene grunnleggende innsikt og ferdigheter i slike metoder.
Det legges vekt pa a vise praktisk bruk av metoder ved hjelp av egnet programvare, som for eksempel
Matlab, AMPL.
Innhold
Vektorer og vektmegning i det euklidske rom, skalarprodukt, vinkler, linjer og plan. Matriser,
matriseoperasjoner, likningssystemer. Eksempler pa formulering og limning av praktiske problemer ved
hjelp av vektorer og matriser (eksemplene hentes hovedsaklig fra okonomi, informatikk og logistikk).
Egenverdier og egenvektorer med anvendelser pa populasjonsmodeller og hostingsmodeller. Geometrisk
liner programmering. Generell liner programmering med losningsmetoder. I kurset vii det bli gift en
innforing i programvaren Matlab eller tilsvarende som vii bli brukt gjennomgaende i kurset.
Litteratur
Tittel
Linewr algebra

Forfatter
Forlag
Arstall
Bernt Oksendal,Knut Sydsxter Universitetsforlaget

ISBN

Type
Bok

MAT310 Anvendt statistikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Spral oppg./eksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Forutsetter Statistikk I og Statistikk II.
Var
Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesning og ovelse per uke.
Obligatoriske ovelser pa datamaskin.
4 t slutteksamen. Bruk av deleksamener avtales med studentene ved
semesterstart.
Bokstavkarakter

Formal
Kurset bygger videre pa den elementxre innforing av statistikk og de metodene som blir gift i kursene
Statistikk I og II. Noen nye metoder vii bli omhandlet, samtidig vii datamaskinen vxre et viktig
hjelpemiddel for analyse av praktiske statistiske problem.
Innhold
Innholdet kan variere, men hovedtema vil vwre hentet fra variansanalyse, regresjonsanalyse med flere
variable, ikke-parametrisk statistikk og tidsrekker. Det legges veld pa praktisk bruk av metodene ved hjelp
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Formal
Kurset skal gi en innforing i grunnleggende matematiske begreper og metoder som er viktige i arbeidet
med informatikkfaget.
Innhold
Logikk, mengdelxre, boolsk algebra, tall og tallsystemer, funksjoner og relasjoner, modulxr aritmetikk,
induksjon og rekursjon, kombinatorikk, algoritmer, grafer og nettverk.
Litteratur
orlag

Mathematics

'Richard Johnsonbaugh

lArstall

IISBN

rentice Hall I

ITYP

[Bok

MAT210 Statistikk II
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprat( oppg./eksa men:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
MAT110 Statistikk I
Host
Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesning og ovelse per uke.
Obligatoriske dataovelser med statistikkpakken Minitab.
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Kurset videreforer teorien fra Statistikk I og introduserer flere statistiske metoder.
Innhold
Mer om sannsynlighetsfordelinger, analyse av ett og to utvalg ved hjelp av parametriske og ikkeparametriske metoder, modellkontroll og analyse av kategoriske data, korrelasjon og regresjonsanalyse.
Litteratur

MAT212 Anvendt linexr algebra
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Kurset bygger pa kunnskaper tilsvarende MAT100 - Innforing i
matematikk.
Undervisningssemester: Var
Molde
Undervisningssted:
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
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Innhold
Funksjoner, derivasjon, maksimums- og minimumsproblem, funksjoner av flere variable, partielle
deriverte, implisitt derivasjon, optimering, Lagranges metode, integrasjon.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Matematikk for okonomi og Harald Bjornestad m.fl.
samfunnsfag

Forlag
Arstall
Hoyskole-forlaget

ISBN

Type
Bok

MAT110 Statistikk I
7,5
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Molde og Kristiansund
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Engelsk
Speak Litteratur
Undervisning:
4 t forelesning og 2 t ovelse per uke
Arbeidskrav:
Obligatorisk prove som ma vxre bestatt for eksamen.
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset gir en elementwr innforing i statistiske metoder.
Innhold
Organisering og beskrivelse av data, sannsynlighetsregning, fordeling, estimering og hypotesetesting.
Litteratur

MAT200 Diskret matematikk
15
Kurset bygger pa kunnskaper tilsvarende 2MX fra studieretning allmenne,
okonomiske og administrative fag (se omtale av forkurset MAT001).
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Sprak oppgleksamen: Norsk
6 t forelesning og 4 t ovelse per uke.
Undervisning:
Obligatoriske ;winger levert innen gitte frister.
Arbeidskrav:
6 t skriftlig slutteksamen (100 °M.
Vurderingsform:
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
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Karaktertype:

Bokstavkarakter

Formal
Kurset gir bare poeng dersom det tas for en tar MAT 100.
Malet med kurset er A gi studenter med svake forkunnskaper en faglig bakgrunn for A folge
undervisningen i det obligatoriske kurset MAT 100 Innforing i matematikk. Undervisningen bygger pa
forkunnskaper tilsvarende 1 âr matematikk fra studieretning for allmenne og okonomiske fag. Studenter
som ikke har slike forkunnskaper, ma sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslwre
for studiet starter.
Studenter som velger a folge kurset MAT002 pa hosten kan ta kurset MAT 100 pa varen. Hogskolen gjor
oppmerksom pa at dette kan fore til problemer med a holde normal studieprogresjon i enkelte studium.
Studenter med akseptable forkunnskaper i matematikk blir anbefalt a folge ordinwr studieplan og ta kurset
MAT 100 i forste hostsemester.
Innhold
Elementxr algebra, ligninger av forste og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, linexre
funksjoner, parabler, polynomer og rasjonale funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner,
derivasjon, maksimum og minimum, funksjonsdrofting.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Matematikk for okonomi og Harald Bjornestad m.fl.
samfunnsfag

Forlag
Hoyskole-forlaget

Arstall

ISBN

Type
Bok

MAT100 Innforing i matematikk
7,5
Kurset bygger pfi kunnskaper i matematikk tilsvarende 2 fir matematikk
fra studieretning for allmenne og okonomiske fag etter R94 eller 2 fir
matematikk fra gammel allmennfaglig studieretning (se omtale av
forkurset MAT001).
Undervisningssemester: Host
Kurset undervises ogsfi i vfirsemesteret i Molde for studenter som pfi
hosten folger MAT002 - Stottekurs i matematikk. Kurset er fipent for
andre med tilsvarende bakgrunn.
Undervisningssted:
Molde og Kristiansund
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
4 t forelesning og 2 t ovelse per uke.
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Arbeidskrav:
4 t skriftlig slutteksamen (100 °/0).
Vurderingsform:
Bokstavkarakter
Karaktertype:

Studiepoeng:
Forkunnskaper

Formal
Kurset gir en innforing i grunnleggende emner i matematikk med srIig sikte pa anvendelser i okonomi.
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Matematiske fag
MAT001 Forkurs i matematikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

0
1 fir matematikk fra videregfiende skole.
1-2 uker for start hostsemester
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
15 t forelesning og ovelse pr. uke.
Karaktertype:
Det gis ikke karakter i dette emnet
Formal
Malet med forkurset er a hjelpe studentene til a kunne folge undervisningen i det obligatoriske kurset
MAT100 Innforing i matematikk. Det viser seg at mange studenter har svake forkunnskaper i matematikk.
Dette gjor det vanskelig a folge normal studieprogresjon i forste studiear. Hogskolen forutsetter at
studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 2 uker for
ordinwr semesterstart.
Forkurset alene ma imidlertid ikke oppfattes som et tilstrekkelig middel til a skaffe seg eventuelle
manglende forkunnskaper, men heller som et supplement til nodvendig selvstudium.
Innhold
Elementxr algebra, ligninger av forste og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, linexre
funksjoner, parabler, polynomer og rasjonale funksjoner, kurvedrofting.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Elementzer algebra og
Knut Sydsxter
funksjonslzere
Lwreberker fra videregaende
skole
Matematikk for okonomi og Harald Bjornestad m. fl.
samfunnsfag

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok

Hoyskoleforlaget

Bok

MAT002 Stottekurs i matematikk
3
1 fir matematikk fra videregfiende skole.
Studenter som skal folge MAT002 bor delta pfi forkurset MAT001.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppg./eksamen: Norsk
3 t forelesning og 2 t ovelse per uke.
Undervisning:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
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SCM800 Green logistics
7,5
Basic knowledge of Supply Chain Management equal to LOG711 or
SCM200. Knowledge equal to S0K200 Micro Economics is beneficial.
Semester:
Spring
Molde
Location:
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
3 hours of lectures per week
Evaluation:
The individual / group assignments and the presentation count 40%. The
3-hour written final examination counts 60% of the final grade. The final
grade is a weighted sum of the grades given, regardless of a pass / non pass
in the individual grades given
Grades:
Letter
Credits:
Prerequisites:

Objectives
Students shall learn how to apply an environmental and resource economics perspective on supply chains.
How will such a perspective change managerial principles and decisions? The module applies both a
business point of view and a government point of view to green logistics.
Content
The main topics covered are:
Principles of environmental economics
Sustainable development perspectives
Environmental challenges
International environment policies
Market based incentives for achiving environmental objectives
Reverse logistics - a business opportunity?
Waste management strategies
Environmental conscious design and manufacturing
Environmental conscious procurement
Environment friendly transport chains
Literature
Title
Author
Greening the supply chain
Sarkis, Joseph
Environmental economics and Tietenberg, Tony
policy

Publisher
Springer

Year
. 2006

Pearson Addison- 2007
Wesley

ISBN

Type
Bok
Bok
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transport med velct pa internasjonal handel og hvordan transportnettverkene er laget for a kunne mote den
ettersporsel slik handel skaper. En kortfattet innforing i dokumentasjon og forsilcring blir ogsa gitt.

Innhold
Kurset dekker folgende emner: Internasjonale varestrommer. Innforing i teori rundt internasjonal handel.
Introduksjon til internasjonal logistikk og Supply Chain Management. Leverings- og betalingsbetingelser.
Internasjonale transporter med ulike transportmodi, eksempelvis flyfrakt og sjotransport. Dokumentasjon
og forsikring i internasjonal transport.

Litteratur

SCM600 Intelligente transport og logistikksystemer
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Det forutsettes grunnleggende kunnskap om transport, logistikk og
forsyningskjeder tilsvarende SCM100 og SCM200.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk, eller engelsk dersom det melder seg utenlandske studenter.
Speak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
3 timer forelesning per uke.
Vurderingsform:
Innleveringsoppgave(r) teller 30 °/0. Skriftlig eksamen teller 70 %.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
-

Formal
Kurset skal gi studentene innsikt i moderne IKT-losninger anvendt pa transport, logistikk og verdikjeder.

Innhold
Innen transport fokuseres det pa intelligente transportsystemer (ITS) som en verktoykasse for alle
transportformer, og ikke minst som et verktoy for a bedre vareflyten mellom transportmodi. Stikkord er
standardisering, internasjonal harmonisering og gjenbruk av data. Et eksempel er den norske ITSarkitekturen ARKTRANS. Innen logistikk og verdikjeder fokuseres det forst og fremst pa moderne ERPsystemer.

Litteratur
Tittel
Forfatter
Enterprise Resource Planning Sumner, Mary
Perspectives on intelligent

Sussmann, Joseph M.

Forlag
Pearson /
Prentice Hall
Springer

Arstall
2005
2005

ISBN

Type
Bok
Bok

transportation systems (ITS)
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Formal
A gi relevant arbeidserfaring og bransjeerfaring til studentene, samt a gi praktisk trening i analyse av
problemstillinger som er relevante for nwringen.
Innhold
Arbeidstiden skal vwre tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles
likt mellom arbeid med den konkrete analysen, og typisk arbeid i bedriften. Studentens arbeid skal
tilrettelegges slik at man far bredest mulig innsikt i bedriftens /etatens ulike arbeidsoppgaver, med
hovedvekt pA administrative gjoremAl.
Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en
ansvarlig veileder fra hogskolen.

SCM410 Utyekslingssemester
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssted:
Vurderingsform:
Karaktertype:

30
Gjennomfort 3 semestre av et bachelorstudium.
Utenlandsk institusjon
Vurderingsformen avgjores av den utenlandske institusjonen.
Karaktertype avgjores av den utenlandske institusjonen.

Formal
Skal gi utdanning relevant for det studiet studenten er tatt opp ph, samt gi studenten internasjonal erfaring
og trening i a behandle sift fagomrade pa et fremmed speak.
Innhold
Studietilbud ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. Innhold, omfang og niva skal vxre godkjent av
studieleder for utreise.

SCM500 Internasjonale transporter og forsyningskjeder
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Det anbefales at man har gjennomfort grunnleggende kurs i okonomi, og
kjennskap til logistikk tilsvarende SCM200 er en fordel..
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk, evt. engelsk hvis utenlandske studenter folger kurset
Sprat( oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
Undervisning:
3 t forelesninger per uke.
Vurderingsform:
Semesteroppgave (30 %). 4 t skriftlig slutteksamen (70 4Y0). Karakteren
beregnes som et veiet gjennomsnitt av delkarakterene, uavhengig av om
det oppnas bestatt eller ikke i den enkelte deleksamen.
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Kurset tar sikte ph a gi en innforing i tema som har betydning for styring/koordinering av internasjonal
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design og gjennomforing av slike undersokelser, inkludert opplxring i dataverktoy for behandling og
presentasjon av resultatene. Gjennom resten av semesteret skal studentene jobbe med prosjektet under
veiledning. Studentene skal arbeide i grupper pa 2 eller 3 og velger selv tema for sin studie. Studien skal
vwre ferdig rapportert innen 15. november, og det vii bli sat opp tidspunkt for muntlig presentasjon av
rapporten etter dette. Rapport og muntlig presentasjon gir grunnlag for bele karakteren i kurset.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

The survey handbook, 2nd ed. Fink, Arlene
Gaur, A S & Gaur, S S
Statistical methods for
practice and research : a guide
to data analysis using SPSS

New Delhi :
Response Books

Arstall

ISBN

Type

2003

Bok

2006

Bok

SCM310 Kjernefag SCM
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprat( undervisning:
Sprak oppg./eksa men:

15
Se de respektive kursbeskrivelser
Host
Molde
Norsk
Norsk

Innhold
Her velges enten en retning i kvantitativ logistikk bestaende av
• L0G502 Styringsmodeller i logistikk, og
• L0G350 Operasjonsanalyse eller en retning i kvalitativ logistikk bestaende av
• B0K320 Markedsforing, og
• L0G525 Kvalitetsledelse

SCM400 Utplassering i bedrift
Studienoen2:
Forkunnskaper:
C7,

Undervisningssted:
Sprak oppgJeksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:

Vurderingsform:
Karaktertype:

30
Gjennomfort 3 forste semester av et bachelorstudium.
NB! Utvidet semesterlengde: Dersom kurset tas i hostsemesteret skal
studenten vxre hos arbeidsgiver fra semesterstart til 31. desember.
Dersom kurset tas i varsemesteret skal studenten vxre hos arbeidsgiver
fra semesterstart til 30. juni.
Hos arbeidsgiver
Norsk eller engelsk
Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved
hogskolen.
Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til a utfore ordinwre
arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til
skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med veilederne.
Skriftlig utredningsoppgave ink!. presentasjon teller 100 % av karakteren.
Bokstavkarakter
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Sprak oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Norsk
Norsk og engelsk
3 t forelesninger per uke.
4 t skriftlig eksamen (100 %)
Bokstavkarakter

Formal
Formalet er A gi en innforing i grunnleggende begreper og modeller i Supply Chain Management.
Innhold
Folgende tema behandles:
• Prognostisering
• Lagerstyring
• Produksjonsplanlegging
• Innkjop og leverandorrelasjoner
• Postponement
• Outsourcing
• Kanban/Just-in-time
• Ledelse av verdikjeder
Litteratur

SCM300 Survey design
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Tilsvarende MAT110 Statistikk I.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk, eller engelsk dersom det melder seg utenlandske studenter til
kurset.
Speak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
3 timer forelesning eller seminar per uke.
Vurderingsform :
100 °A av karakteren baseres pa innlevert prosjektrapport og muntlig
presentasjon av denne.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formalet
med kurset er A gi innsikt og praktisk trening i design, gjennomforing, rapportering og
presentasjon av undersokelser basert pa. intervjuer i skriftlig eller muntlig form.
Innhold
Studentene skal i kurset gjennomfore en sporreundersokelse og planlegge og gjennomfore denne. I
begynnelsen av semesteret blir det gift forelesninger og seminarer som introduserer ulike temaer knyttet til
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ligge nwr opp til det studentene vii mote i arbeidslivet.
Innhold
Tema for oppgaven skal vxre logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder for detaljarbeidet
iverksettes. De fleste studentene slcriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven
skal inneholde teori knyttet til de fagomradene som inn& i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

SCM 100 Seminarer i Supply Chain Management
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper;
Ingen
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
MoIde og Alesund
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
4 timer forelesning / seminar per uke.
Arbeidskrav:
5-6 arbeidskrav som ma vxre godkjent for a fã ga opp til eksamen
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formalet med kurset er at studentene skal ra en forste kjennskap til ulike temaer innen Supply Chain
Management gjennom en rekke seminarer. Temasammensetningen og vektleggingen av det enkelte tema
kan variere fra dr ti! àr. Kurset benytter i vesentlig grad skriving som pedagogisk virkemiddel, og
studentene skal pd denne maten lwre seg gode framstillingsmater i faglige analyser, inkludert aktiv og
kritisk bruk av referanser.
Innhold
Innholdet vil besta av utvalgte temaer innen Supply Chain Management organisert i form av seminarer av
ulik lengde. Hvert enkelt tema vil ha en slcriftlig oppgave som inngar i mappekravet. Temavalget blir
kunngjort i form av en oversikt over seminarene ved kursstart.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Artikkelsamling for SCM100
Litteratur
ling i SCM 100 raglxrer (red.)

orla
Illogskolen i Molde IKurstidspunkt I

IKompendium

SCM200 Innforing i Supply Chain Management
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde, Kristiansund og Alesund
Sprat( undervisning:
Norsk

180

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
NB! Kurset blir undervist annet hvert fir (oddetallsfir).
Undervisningssted:
Kristiansund
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Samlinger. Forelesning, ovinger, tematiske beskrivelser, kollokvier og
semesteroppgave/artikkel samt ekskursjon.
Vurderingsform:
Obligatorisk semesteroppgave (40 %). 3 t skriftlig eksamen (60 ' )/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Studentene skal here og fâ kjennskap til:
• De mest moderne konsepter innen vedlikehold
• Moderne styringsprinsipper og indikatorer
• Metoder og teknikker for planlegging og gjennomforing av modeme vedlikehold
• Analyse av risiko og sarbarhet knyttet til vedlikehold
• Moderne analyseverktoy og stottesystemer
• Enkle vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller
Innhold
Vedlikeholdsmal, vedlikeholdsstrategier, vedlikeholdskonsepter, lover, regler og standarder,
vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsprogrammer og kravspesifikasjoner til vedlikehold i olje- og
gassektoren. Inkludert ulike modeller for lagerstyring og reservedelsstyring og periodiske
lagerstyringsmodeller.

PET600 Prosjektoppgave
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Bestfitt minimum 120 studiepoeng i det 3-firige bachelorstudiet i
petroleumslogistikk.
Under-visningssemester: Vfir
Undervisningssted:
Kristiansund
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Undervisning:
Oppstartsseminar og kick-off gjennomfores for firsskiftet. Selvstendig
arbeid under veiledning av en oppnevnt veileder. Oppgavens omfang er
begrenset til 40 sider.
Vurderingsform:
Vurdering av prosjektoppgave (100 °AI).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formâlet med prosjektoppgaven er forst og fremst a gi trening i selvstendig prosjektorientert arbeid
knyttet til problemstillinger som er sentrale i Bachelorstudiet i petroleumslogistikk. Arbeidsformen vil

179

Den andre bolken skal gi studentene en forstaelse av hva som ligger i begrepet HMS-kultur. Analyse av
krav til styring av aktiviteter og prosesser vii were sentralt.

Innhold
Folgende tema omhandles i forste bolk:
Samfunnets rammebetingelser — tilsyns- og kontrollregimer, lover og regler
- Fagfeltets omfang og mangfold i et risikoanalytisk perspektiv
Ulykkesforstaelse og ulykkesanalyse
Metoder og verktoy i HMS-styring
Virkemidler og tiltak i HMS-arbeidet
I andre bolken dekker vi:
Helse og arbeidsmiljo
Rammebetingelser for god HMS-kultur
Sikkerhetskultur og ledelse

PET400 Olje og gassteknologi
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
Kristiansund
Undervisningssted:
Norsk
Sprat( undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
3 timer forelesing og oving per uke.
Vurderingsform:
Semesterrapport (30 °/0). 4 t skriftlig eksamen (70 °M.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
-

Formal
Kurset tar sikte pa a gi studentene en grunnleggende innforing i sentrale naturvitenskapelige og
teknologiske forhold knyttet til olje- og gassvirksomhet.

Innhold
Kurset vii omfatte en enkel innforing i dannelse av olje og gass. Grunnleggende kjemiske og fysiske
egenskaper til olje og gass vii bli gjennomgatt. Energi- og materialbalanser for varmetekniske prosesser
droftes, samt en enkel innforing i stromning i ror. Sentrale offshore produksjonsprosesser som separasjon
og behandling av olje, gass og produsert vann droftes. Ulike typer plattformer og tilhorende
hjelpesystemer presenteres. Havbunns (subsea) produksjonsteknologi blir ogsa diskutert. Sentrale tema
innen bronnboring blir presentert.

Litteratur
Tittel
Produksjon av olje og gass
Introduksjon til olje- og
gassteknologi

Forfatter
Nedregaard, Tor
Bedringhs, Kai

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok
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.

Undervisningssted:
Sprfik undervisning:
Sprfik oppgJeksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Kristiansund
Norsk
Norsk
3 t forelesning ukentlig
3 t skriftlig eksamen (60 %). Gruppeoppgave med presentasjon (40 ' )/0).
Bokstavkarakter

Innhold
• Petroleums- og naturgassens historie og utvikling
• Verdens olje og gassressurser og geografisk lokalisering av disse
• Kjente reserver
• OPEC og IEA
• Anvendelser av ressursene, okonomisk betydning og relasjoner til andre nwringer
• Norges olje- og gassressurser og Norges historie pa dette feltet
• Norsk olje- og gasspolitikk, handelspartnere og konkurrenter
• Norges forhold til EU og E0S-avtalen pa dette felt, inkl regel- og rammeverk
Litteratur
Tittel

Forfatter

Faktaheftet for norsk
petroleumsvirksomhet (web)
Stortingsmelding nr. 38 om
olje og gasspolitikken (web)
Kompendium

Oljedirektoratet

Bok

Hogskolen i Molde

Kompendium

Forlag

Arstall

ISBN

Type

PET300 Innforing i HMS-ledelse og kvalitetssikring
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
NB! Kurset blir undervist annet hvert fir (partallsfir).
Undervisningssted:
Kristiansund
Norsk
Sprfik undervisning:
Sprfik oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Faget er delt i to intensive bolker, hver pfi ei uke. Bolk 1 bestfir av 20 timer
forelesninger, 10 timer ovinger med veiledning og 10 timer ;winger uten
veiledning. Andre bolk bestfir av forelesninger og ovinger med og uten
veiledning. Timefordelingen vii bli bestemt seinere.
Arbeidskrav:
Obligatorisk oppmote og deltakelse pfi alle deler av kurset.
Blir bestemt ved kursets start
Vurderingsform:
Kara ktertype:
Bokstavkarakter
Formal
I den forste bolken er formAlet A gi studentene en forsthelse av hva som ligger i begrepet HMS-ledelse i
henhold til norsk lovverk og beste praksis i industrien. Hovedvekten vii ligge pa teknisk-administrative
emner og en vii ogsa ta opp samfunnsvitenskapelige emner rundt implementering av tiltak og organisering
av HMS-arbeidet i virksomheter. Faget konsentrerer seg om sikkerhets- og arbeidsmiljosporsmal.
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time not spent on seminars on the preparation of their proposal and thesis. Hence, from a practical
viewpoint, the proposal covers a substantial part of the third semester.
Warning: No other courses can usually be taken during autumns when following L0G904 to a full extent.
Literature
There will be hand-outs and special material for each seminar. This will be decided by the lecturer
responsible for each seminar.

L0G950 Master's Degree
Credits:
Prerequisites:

30
Only those students who are enrolled in the master's degree programme in
Logistics can write a thesis. In addition, each candidate must have an
approved proposal that has been prepared in one of the seminars of
LOG904. L0G950 must be the last course taken within the master's
program
Spring
Molde
English

Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
English
and Evaluation:
English
Language Literature:
The master's thesis is an independent work done by a single student or two
Instruction:
students together and supervised by a faculty advisor. It is the duty of each
student to obtain a supervisor at the latest in the start of Semester 3
Evaluation:
Submission of the written thesis and an oral thesis defense are required.
The final grade is a combination of grades received on the thesis and the
oral presentation. Only one final grade will be presented to the student
Grades:
Letter
Objectives
A thesis is an independent, extensive work that is done under the guidance of an advisor/professor in the
discipline. Not more than two students can work on the same thesis.
The most important objective is to give training in independent project work that has a strong professional
basis. Students should employ methods and knowledge that has been learned in their courses, and show
that they can use these in the explanation and solution of problems in logistics.
Content
Candidates are relatively free to choose topics. A thesis can be either applied, related to a company or an
agency/governmental body, or it can be a theoretical investigation

PET100 Olje - og gassmarkedet
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
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L0G904 Seminars in Logistics
Credits:
30
Prerequisites:
Completion of the first year of the Master's degree programme.
Semester:
Autumn
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
Instruction will focus on seminars that all take one week. The number of
seminars offered will vary from year to year depending upon the scope of
the topics. Each student must take at least ten seminars, two of which are
compulsory
Mandatory
Assignments:
Each seminar will include lectures, assignments, group work and
discussions. This will vary from seminar to seminar
Evaluation:
Attendance to all seminars is compulsory. The method of evaluation may
vary from seminar to seminar, but a letter grade or pass/fail will be given
for each seminar. The method used within a given seminar will be given at
the start of the week
Grades:
Varying from week to week
Objectives
There are two types of seminars. Some cover themes that are important to logistics, but that for some
reason have not been covered in other courses. Other seminars are very specialized, covering theoretical
or pracical aspects of themes already well covered in other courses. This way the seminar series brings
both depth and width to the students' profiles.
Content
Examples of possible topics in this seminar:
Vehicle routing
- Customer relationships
Outsourcing
- Introduction to AMPL
- Advanced use of AMPL
- Business games
- Cross cultural management
- Production models
- Product variety
- Service management
• •
Two seminars are special. Both are related to the thesis, and both are compulsory. One is about "Research
design" and one is called the "Proposal". The first is about how to write and organize a thesis, the second
implies the presentation (written and oral) of a proposal for the actual thesis to be done in Semester 4.
This seminar will always be at the end of L0G904. However, the students are expected to spend all the
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helsesektoren. Kursets hovedm5.1 er dermed a gi kunnskap og forstaelse for de spesielle utfordringer
helsevesenet star ovenfor med hensyn til innkjop av dyrt materiell og manglende konkutTanse pa
tilbudssiden.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
- Klassisk innkjopsteori med spesiell vekt pa offentlige organisasjoner.
Samarbeid og konkurranse, rabatter, mankokostnader i helsesektoren
Outsourcing/Insourcing
-

L0G820 Vehicle Routing
Credits:
Prerequisites:

Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Evaluation:
Grades:

7,5
The course is an elective course for master's students who have a
quantitative background By asking the lecturer also other students may
be accepted
Autumn
Molde
English
English
English
3 hours of lectures per week
4-hour written final examination. All printed and written material allowed
during the exam
Letter

Objectives
To provide in-depth knowledge of methods and techniques for routing vehicles serving customers in
various logistics settings.
Content
The course covers the following subject areas:
Arc routing
Traveling salesman problem
Vehicle routing
Other concepts
For these topics, emphasis will be placed on modelling problems and solving them with heuristics.
Literature
Title
Author
Compendium in Routing
Halskau, 0.,
Planning
Gribkovskaia, I.
The Vehicle Routing Problem Toth, P., Vigo, D.

Publisher

Year
2007

SIAM Monographs on
2002
Discrete Mathematics and
Applications, Philadelphia

ISBN

Type

Book
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Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
- Konflikter og suboptimalisering i en verdikjede.
Trender i logistikk. Tradisjonell produksjonsteori
- Tradisjonellproduksjonsteori:
- Aggregert produksjonsplanlegging
- Flowshop
- Serieproduksjon
- Job-shop (herunder Gant-kart og tradisjonelle sekvensieringsregler, lot-sizing)
- Reservedelsstyring og vedlikehold
- Moderne produksjonsteori som lean og agile produksjon
Videregaende lagerstyring
- ABC-analyser
- Effektivitetsmaling i helsesektoren
- Kostnadsminimering
- Profittmaksimering
- Gjennomlopshastigheter
- Ledetider
- Liggedogn
- Standardiseringskriterier
- Produksjonsplanlegging av helsetjenester
(Ettersporsel og prognostisering av akutt og elektiv behandling, organisering av stottetjenester som
rontgen og laboratorietjenester)
Primwrhelsetjenestens rolle for og etter innleggelse i sykehus
Profesjonsstruktur, hierarki — logistiske konsekvenser
Offentlig organisering og konsekvenser for effektiv planlegging av helseproduksjon
Litteratur
Oppgis ved studiestart.

L0G792 Innkjop i helsesektoren
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
3-firig hogskolestudium i helse- og sosialfag
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Samlinger. Sentrale deler av pensum gjennomgas i forelesningsform.
Forelesningene kompletteres med innlevering av 2 individuelle essays som
Arbeidskrav:
teller 50 % av endelig karakterfastsettelse.
Vurderingsform:
Skriftlig individuell hjemmeeksamen
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Kurset gir en innforing i innkjopsteori med fokus pa spesielle anvendelser og utfordringer for
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L0G790 Helselogistikk
Studiepoeng:
5
Forkunnskaper:
3-arig hogskoleutdanning i helse- og sosialfag
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Undervisning:
Samlingsbasert (2 samlinger a 3 dager)
Arbeidskrav:
Obligatorisk innleveringsoppgave
Vurderingsform:
Hjemmeeksamen (100 %)
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en oversikt over tradisjonelle logistikkomrader som innkjop, lagerstyring, transport, produksjon og
konflikter i en verdikjede. Videre vii emnet spesifikt ta for seg logistikkens integrerende rolle i sykehus
ved bedre styring av materialstrommen, samordning av de enkelte funksjoner i sykehuset og betydningen
av a se sykehuset som en del av et nettverk.
Innhold
Folgende tema omhandles:
Transport, prinsipper for lagerstyring, lagermodeller med og uten usikkerhet, ABC-analyser, prognoser,
lokalisering, elementer for produksjonsstyring, leverandorer og leverandorsamarbeid, innkjop og
forhandlinger, prinsipper for effektiv logistikk, flyt i verdikjeder.
De overnevnte tema relateres til helse og omsorgssektoren.
Litteratur

L0G791 Produksjon av helsetjenester
Studiepoeng:
10
Forkunnskaper:
3-arig hogskoleutdanning i helse- og sosialfag + L0G790 Helselogistikk
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen
Norsk
Undervisning:
Samlingsbasert (3 samlinger a 3 dager)
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (50 ')/0). 2 skriftlige innleveringer (25 °A hver).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset gir en innforing i hvordan en skal organisere helsetjenesten for a effektivisere den totale tjeneste
produksjonen. Med utgangspunkt i teori fra tradisjonell logistikk, utvikles modeller og teori for
anvendelse bade i sykehus, institusjon og prima:rhelsetjenesten. Hovedmalet er a klargjore helsesektorens
spesielle logistikkbehov, i et klassisk produksjonsteoretisk perspektiv.
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Objectives
The main purpose of the course is to give students insight into the processes and elements in organizations
that bring about growth, stagnation and crises.
Content
To generate relevant strategies in different developmental situations require understanding of structures
and processes that respectively promote or hinder growth.
Knowledge and understanding of above mentioned processes and elements are essential premises to
perform correct leadership. Strategic challange will, in many ways be the continious reconfiguration and
integration of its competences and customers- changing the roles and relationsships among its
"constellation" of key players.

L0G755 Economics of organization
Credits:
Prerequisites:

7,5
Completion of a 3-Year Programme in Business Administration or Social
Science
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English or Norwegian
Instruction:
5 hours of lectures per week in the first half of the semester
Evaluation:
4-hour written final examination, plus two case studies
Grades:
Letter
Objectives
The course aims at providing knowledge on inter-organizational theory and the organization of businessto-business relationships.
The course will give the students insight and knowledge about how business firms are to perform
economic transactions with other firms and will elaborate the conditions for efficient organization of
business relationships.
Participation of students through questions, comments and presentations in the classroom is important for
making a good atmosphere of learning.
Content
The course presents a broad scope of issues within inter-organizational theory:
transaction costs theory
principal-agent theory
- resource-dependence theory
relational contracting theory
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L0G715 Business cases in SCM
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Evaluation:
Grades:

7,5
Equivalent to requirements to the Master's degree program.
Spring
Molde
English
English
English
3 hours of lectures per week
4 individual or group cases, each counts for 25 % of course grade
Letter

Objectives
The objective is to give the students an opportunity to study and discuss specific firms and their logistical
problems and how to apply the theory to a more practical situation.
Content
The course will mainly consist of 4 cases taken from or presented by specific firms or public
organizations. The students should work in small groups and submit a written analysis of the logistical
problem and indicate solutions to the problem. All students should present their analysis and solution
orally at least once during the semester. The business cases will vary from one year to another.
Literature
Study material will be handed out for each case.

L0G720 Management of value systems
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Mandatory
Assignments:

Evaluation:

Grades:

15
Equivalent to requirements for the master's programme.
Spring
Molde
English
English
English
2-3 hours of lectures per week
Submission of one written assignment. The course contains two full-week
case studies. During these two weeks all courses that are schedules together
with L0G720 are stopped
5 hours written examination, counts 60% of course grade. The two cases
count 20% each. It is mandatory to be present during the case weeks. All
written and printed material allowed at the final exam
Letter
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Content
This course will cover core subjects dealing with core of supply chain management and management of
different logistics processes within the organization. The students will learn theoretical skills in
operational management focused on decisions made by upper level managers in an organization. Main
focus will be in solving organizational problems, e.g. organizational structure, coordination, conflict
solving, and strategies.
Literature
Title
Author
Publisher
Year
Logistics Managament and
Alan Harrison and Remko van
Prentice Hall 2005
Strategy
Hoek
Some relevant articles will be
added

ISBN

Type

0273-68542-2 Bok

L0G712 Supply Chain Management 2
Credits:
Prerequisites:

7,5
Material corresponding to LOG711 must be known beforehand or
LOG711 must be followed in the same semester
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
English
Evaluation:
3-hour written individual examination counts 60 % of the final grade. The
remaining 40% will be based on grades given on four different cases
during the semester. All four cases must have a passing grade
Grades:
Letter
Objectives
The course will give students a deeper understanding of supply chains and its operation.
Content
This course will cover core subjects dealing with analysing, designing and improving supply chains. The
course will mainly be based on case work, where students work in groups. The cases will vary from one
year to the next, but all will be related to supply chain problems. In addition, there will be lectures on
specific topics.
Literature
Title
Author
Publisher
Year
Designing and Managing the David Simchi-Levi, Philip
McGraw-Hill International
Supply Chain
Kaminsky, and Edith SimchiEdition 2000
Levi

ISBN

Type
Book
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Evaluation:
Grades:

5 hours examination, counts for 60% of course grade. The individual
assignments count for 40%
Letter

Objectives
The objective is to introduce students to different econometric models which can be applied in Supply
Chain Management and Logistics by giving students basic understanding of econometrics theories and
applying econometric techniques of regression analysis. This course presents an elementary but
comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics
beyond the elementary level. This knowledge will support the students in reading literature and articles
based on econometric methods and to do empirical work related to their master's thesis.
Content
Multiple Regression Analysis
Dummy Variable Regression Models
Multicollinearity
Panel Data Regression Models
Simultaneous-Equation Models
Time Series Econometrics: Some Basic Concepts and Forecasting
Literature
Title
Basic Econometrics

Author
Gujarati, Damodar

IPublisher
cGraw-Hill
Higher Education

Year

ISBN

Type
Book

LOG711 Supply Chain Management 1
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Evaluation:
Grades:

7,5
Equivalent to requirements for the master's programme
Autumn
Molde
English
English
English
3 hours of lectures per week
Final written exam
Letter

Objectives
The main purpose of the course is to give the students intermediate knowledge in supply chain
management, with an emphasis on terminology and basic decision problems. Necessary topics from
economic and organizational theory will also be covered.
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Evaluation:

Grades:

4-hour individual written examination. Students will write two essays on
assigned topics. These shall be submitted during the final examination and
each of them will count for 10% of the final grade. All printed or written
material may be brought to the examination - open book examination
Letter

Objectives
The course will extend the core topics normally treated in an introductory course in logistics, such as
elementary inventory theory, material requirement planning and just in time production, theory of
constraints. Models for managing the individual parts in the value chain will be a major part of the course.
Special emphasis will be placed on problems in distribution, inventory and production, along with some
prognosis. In addition, quantitative models will be presented for the aforementioned areas and used
explicitly in formulating solutions to logistical problems. Students not familiar with the basic concepts
will benefit from reading an elementary book in logistics before the course starts.
Content
The course will discuss:
Distribution models for the transportation problem and transhipment problem. An introduction to
vehicle routing and arc - routing problems.
- Different principles for dealing with inventory management and models for known demands,
including discounts and forecasting, as well as safety stocks, multiple items models, models with
restriction on space and capital. Decision rules for lot sizing.
Simple use of AMPL
- Issues in production such as production planning, control of material requirement planning (MRP),
JIT and OPT
- Special issues associated with production control are dealt with in aggregate production
management where operational analytical methods and suitable tools are used to solve problems.
Literature
le
nt roduction to Materials
ranagement

Author
Publisher
Year
J.R. Tony Arnold and Stephen earson
N. Chapman
IPrentice Hall 2004

ISBN

Type

0-13-123045-X Bok

LOG710 Econometrics
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Mandatory
Assignments:

7,5
Equivalent to requirements to the Master's degree programme.
Autumn
Molde
English
English
English
3 hours of lectures per week
Individual assignments
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Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
6 hours per week. The course is a combination of selected topics in logistics
and an introduction to the use of software programmes
Evaluation:
Individually submitted assignments plus one case (85%). A final oral
examination (15%)
Grades:
Letter
Objectives
The course will give students an opportunity to become familiar with using software to solve linear
models including the use of 0/1 variables. In addition, there will be emphasis on training to prepare
students to make and solve mathematical model, and to analyze the solution.
Content
The mathematical models will be related to logistics problems taken from production planning,
distribution planning, routing, and combinations of these. The course also deals with logistic relations and
the use of discrete variables in modeling. During this semester, the software programme, AMPL, will be
used.
Literature
Title
Author
Publisher
AMPL: A Modelling
Robert Fourer, David M. Gay, Thomson
Language for Mathematical Brian W. Kernighan
Programming

Year
2nd. Edition
2003

ISBN

Type
Book

L0G707 Fundamentals of logistics
Credits:
Prerequisites:

7,5
Same as for the Master of Science in Logistics programme.
Students who do not have a reasonable amount of logistics modeling or
operations research in their background are advised to take this course.
Students with more quantitative experience, wishing to follow this up,
should instead consider L0G706. Students who have LOG501 or equivalent
can not take L0G707 as the overlap is too large
Semester:
Autumn
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature:
English
Instruction:
3 hours of lectures per week
Mandatory
Assignments:
There will be two obligatory assignments
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L0G705 Models for inventory and production management 1
Credits:
Prerequisites:
Semester:
Location:
Language Instruction:
Language Assignments
and Evaluation:
Language Literature:
Instruction:
Mandatory
Assignments:
Evaluation:

Grades:

15
Same as for the Master of Science in Logistics programme.
Autumn
Suzhou
English
English
English
6 hours of lectures per week
There will be several obligatory assignments
5-hour written final examination. In addition, students will write two
essays on assigned topics. The two essays are part of the examination
requirement, and will be handed in during the exam. The final grade will
be a combination of the grades from the examination and the papers
Letter

Objectives
The course will extend the core topics normally treated in an introductory course in logistics, such as
elementary inventory theory, material requirement planning and just in time production. Models for
managing the individual parts in the value chain will be a major part of the course. Special emphasis will
be placed on problems in distribution, inventory and production, along with some prognosis. In addition,
quantitative models will be presented for the aforementioned areas and used explicitly in formulating
solutions to logistical problems. Students not familiar with the basic concepts will benefit from reading an
elementary book in logistics before the course starts.
Content
The course will discuss:
Distribution models for the transportation problem and transhipment problem. An introduction to
vehicle routing and arc - routing problems.
- Different principles for dealing with inventory management and models for known demands,
including discounts and forecasting, as well as safety stocks, multiple items models, models with
restriction on space and capital. Decision rules for lot sizing.
- Issues in production such as production planning, control of material requirement planning (MRP),
JIT and OPT
Special issues associated with production control are dealt with in aggregate production management
where operational analytical methods and suitable tools are used to solve problems.

L0G706 Mathematical Modelling in Logistics
Credits:
Prerequisites:

Semester:

15
Only open to master's students with a quantitative background from their
bachelor degrees. Students in Industrial logistics without a quantitative
logistics background should rather take L0G707
Autumn
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L0G703 Models for inventory and production management 2
Credits:
15
Prerequisites:
Builds on L0G707 or L0G706, (or equivalent).
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
6 hours of lectures per week. The course also contains two full-week case
studies. During those two weeks, courses scheduled in parallel with
L0G703 will be stopped. It is mandatory to be present during the case
studies
Evaluation:
6 hours individual written final examination counts 60% of the final grade.
The two compulsory assignments each count 5%. The cases each count
15%.
Grades:
Letter
Objectives
The course is a continuation of topics covered in LOG501 / L0G707, plus some new topics. There will be
emphasis placed on problems in the management of inventory and production control. In addition,
extensive quantitative models in the aforementioned areas will be presented and used specifically in the
formulation and solution of logistical problems.
Content
Different inventory management principles and models for deterministic and stochastic demands
including the Newsboy problem will be discussed. Emphasis will be placed on the differentiation of
products in connection with inventory management and its consequences, more specifically different
approaches for treating slow-moving articles. In production planning, sequential planning, Little's law and
line balancing will be treated.
Literature
Title
Author
Publisher
Inventory Management and Edward A. Silver, David F. John Wiley &
Production Planning and
Pyke and Rein Peterson
Sons
Scheduling

Year

ISBN

Type
Book
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evaluate strategies for the operation of the system. The data used as input to the simulation models, and
the output from the models, will be analysed by the use of statistical methods. Other important statistical
methods are also discussed, with emphasis on simple and multiple regression analysis.

L0G702 Purchasing and Supply Theory
Credits:
15
Prerequisites:
Same as acceptance to the MSc program in logistics.
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
English
and Evaluation:
Language Literature: English
4 hours of lectures per week
Instruction:
Mandatory
1-2 assignments. The course will contain two full-week case studies.
Assignments:
During those two weeks, all courses that are scheduled together with
L0G702 will be stopped. It is mandatory to be present during the case
studies
6-hour written final examination, plus two case studies. The case studies
Evaluation:
each counts 20% of the final grade. During final exam, all written and
printed material might be used
Grades:
Letter
Objectives
The course aims at providing knowledge about purchasing and inter-organizational theory and the
organization of business-to-business relationships upstream.
The course will give the students insight and knowledge about current theory and literature within the
purchasing and supply field and how purchasing firms are to perform economic transactions with their
suppliers and will elabourate the conditions for efficient organization of supplier-buyer relationships.
The relationship between relevant purchasing and supply theories and the analysis of purchasing and
supply problems is an important issue and the course aims at improving the students' ability to apply
relevant theory in their master theses.
Content
The course presents a broad scope of issues within purchasing and inter-organizational theory:
-industrial buying behaviour
-purchasing theory
-supply chain management
-transaction costs theory
-principal-agent theory
-resource-dependence theory
-relational contracting theory
Participation of students through questions, comments and presentations in the classroom is important for
making a good atmosphere of learning.
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Arbeidskrav:

Vurderingsform:
Karaktertype:

Intensivt arbeid med casene i grupper pa to eller flere studenter.
Selvstendig arbeid med skriftlige sekvensielle innleveringer av flere case.
Muntlig presentasjon av casene gruppevis i plenum.
5 timers skriftlig eksamen (100 %)
Bokstavkarakter

Formal
Hovedmalet er a gi studentene mulighet for h behandle stone og mer omfattende problemstillinger innefor
logistikk. Hensikten er ogsh. a fremme helhetssyn og evne til a se sammenhenger i logistikksystemer, samt
styrke kjennskap til metodebruk. Et annet mal med kurset er a oke evnen til muntlig og skriftlig
presentasjon av resultater.
Innhold
Kurset vii omfatte ulike case som vii omhandle ulike aspekter ved logistikksystemer. Eksempler pa slike
aspekter vii kunne vwre: Produksjonsstrategier, lokalisering, prognosesystemer, innkjop og lagerhold,
nettobehovsberegning (MRP), produksjonsstyring, kvalitetsstyring og distribusjonsplanlegging.

LOG701 Applied Statistics and simulation
7,5
Credits:
Prerequisites:
Same as for the MSc program in logistics.
Semester:
Autumn
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
Language Literature: English
Instruction:
36 hours during the semester.
Mandatory
The students will be required to submit solutions to assignments during the
Assignments:
semester.
Evaluation:
The final evaluation will be based on an individual take-home exam.
Grades:
Letter
Objectives
The overall aim of the course is to learn how to handle uncertainties with the help of probability theory,
statistics and other mathematical tools. It is also a goal to give the students an introduction to simulation
by practical use of a simulation tool. The applications will mainly be within situations related to logistics.
Content
Classical statistical methods for testing hypotheses. The normal distribution and its most important
moments. Other probability distributions, like the Poisson, exponential, binomial and the uniform
distributions will be treated as well. A simulation tool will be used to construct simulation models.
Simulation is the process of designing a model of a real or imagined system and conducting experiments
with that model. The purpose of simulation experiments is to understand the behaviour of the system or
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at studentene skal kunne forholde seg kvalitativt, og til en viss grad kvantitativt, til usikkerhet knyttet opp
mot slikt som priser, ettersporsel og reisetider.
Innhold
Kurset dekker usikkerhet i planlegging fra hovedsakelig tre ulike synsvinkler
Hvordan forstar beslutningstakere usikkerhet? Hva kan vi gjore for A bli riktig forstatt? Litteraturen
her kommer fra atferdspsykologi.
- Hvilke metoder kan vi bruke for A behandle usikkerhet korrekt i planleggingsmodeller silk at
fleksibilitet blir ivaretatt? Litteraturen her kommer fra operasjonsanalyse.
- Nytteteori based pa analyse av lotterier og helt basal opsjonsteori. Litteraturen her kommer fra
okonomi.

LOG610 Internasjonal logistikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprfik undervisning:
Sprfik oppgleksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
2 fir ok. adm. med noe logistikk
Vfir
Alesund
Norsk
Norsk
Varierende antall per uke, men gjennomsnittlig 3 timer
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Kurset tar opp karakteristiske trekk ved logistiske problemer som oppstar ved internasjonal handel. Kurset
vii vxre en blanding av tradisjonelle forelesninger, uke seminarer pA spesifildce emner som vii kunne
variere fra ar til Ar med obligatorisk tilstedeveerelse (eksempler kan vxre emballasje, integrerte
transportopplegg, bruk av ERP-systemer, bransjespesifikke logistikk opplegg osv.) og case som
studentene loser gruppevis og som framlegges i plenum til diskusjon.

L0G640 Anvendt logistikk
Studienoen2:
Forkunnskaper:

15
2-firig okonomisk/administrativt studium eller tilsvarende. I tillegg ett eller
heist flere kurs innenfor logistikk, innkjop, produksjon- og lagerstyring
og/eller distribusjon og ruteplanlegging.
Studenter som ikke tar kurset etter normal progresjon i studiet mfi soke
om deltagelse.
Undervisningssemester: Vfir
Undervisningssted:
Alesund
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprfik oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Inntil 3 timer per uke med presentasjon av casene. Fra tid til annen vii noe
teori bli gjennomgfitt i tilknytning til utdelte case.
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Bedrifter og organisasjoner opplever stort behov for omstilling, betydelige endringer og utvikling. Dette
er gjerne prosesser som krever tverrorganisatorisk og tverrfaglig innsats. Slike behov blir best ivaretatt
gjennom prosjektarbeidsformen.
Formalet med kurset i prosjektledelse er A gjore deltakerne kjent med prosjektarbeidsformen og de
spesielle utfordringer som prosjektarbeid(sformen) innebxrer bade for prosjektmedarbeidere og
prosjektledere. Kurset i prosjektledelse skal gjore deltakerne forberedt for en bransje (petroleumsbransjen)
som i stor utstrekning benytter prosjektarbeidsformen i det daglig — selv om innholdet i kurset ikke
spesifikt er rettet mot prosjekter i denne bransjen.
Innhold
Folgende tema omhandles:
• Prosjektbegrepet og —terminologi
• Prosjekttyper
• Organisering av prosjelctarbeid og organisering i prosjektet
• Prosjektplanleggingsteknikker — inkl bruk av MS Project (i semesteroppgave)
• Formal, milepxler, mAl
• Usikkerhetshandtering
• Prosjekt og innkjop/ kontrakt
• Prosjektgjennomforing og oppfolging/ kontroll
• Kommunikasjon og motivasjon
• Beslutningsteori
Litteratur
Tittel
Forfatter
Malrettet prosjektstyring
Andersen, Grude Haug
Prosjektledelse
Briner, Hastings, Gaddes
Prosjektledelse - fra initiering Karlsen, Gottschalk
til gevinstrealisering

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok

LOG601 Beslutninger under usikkerhet
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen ut over de som er obligatoriske for a nã dette faget i
studieprogresjonen. Det betyr spesielt mikrookonomi og litt erfaring med
operasjonsanalyse eller noen kvantitativt orienterte logistikkfag.
Undervisningssemester: Vfir
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk, engelsk hvis utenlandske studenter
Sprak oppg./eksamen: Norsk og engelsk
Sprat( Litteratur
Engelsk
Undervisning:
3 t forelesninger per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset gir en innforing i hvordan ulike fagomrader behandler usikkerhet knyttet til planlegging. Malet er
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L0G530 Distribusjonsplanlegging
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Det kreves bestatt 2-firig okonomisk- administrativt studium eller
tilsvarende.
Kurs i operasjonsanalyse tilsvarende kurset L0G350 er ikke obligatorisk,
men anbefales pa det sterkeste.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde, Kristiansund
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
3 t forelesning per uke.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen (100).
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Gi kunnskap om metoder og teknikker for a analysere systemer for fysisk distribusjon i ulike
logistikksituasjoner.
Innhold
Kurset behandler folgende emneomrader:
• Transport og transhipmentsituasjoner/-modeller
• Lokaliserings- og tilordningsproblem
• Ulike nettverksproblemer
• Spesielle problemer som Postmans Problem, The Travelling Salesmans Problem, Minimal Span
Ved gjennomgang av de enkelte emneomradene legges det veld pa ovelser hvor man benytter
programpakker, der bade regneark og AMPL benyttes.
Litteratur
Tittel
Distribusjonsplanlegging Noen sma eksempler

Forfatter
Rasmussen, Rasmus

Forlag

Arstall
2007

ISBN

Type
Kompendium

L0G540 Prosjektledelse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Speak oppg./eksamen:
Undervisning:

Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Ingen spesielle
Host til var
Kristiansund
Norsk
Norsk
Kurset gjennomfores i moduler. 8 moduler a 2 pfifolgende dager.
Gjennomfores som forelesninger og caselosninger i grupper. Fastsettelse
av datoer for gjennomforing skjer ved oppstart av kurset.
5 t skriftlig eksamen (60 °A). Obligatoriske innleveringer (40 %).
Bokstavkarakter

Formal
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Formal
Et produkt er et resultat av en kjede av verdiskapende aktiviteter (verdikjede), fra ravare til sluttbruker.
Gjennom kurset vii studentene ffi en forstaelse for de ulike elementene i verdikjeden, for helheten i kjeden
og hvordan interne organisatoriske- og eksterne strategiske losninger pavirker bedriftenes
konkurransefortrinn og situasjon mht. faktorer som produktivitet, lonnsomhet, fleksibilitet, etc. Kurset
integrerer elementer fra ulike fagomrader som fleks. foretaksstrategi, organisasjonsteori, institusjonell
okonomi, markedsforing, forsynings og produksjonsstrategi, m.m.
Litteratur
Forlag
Tittel
Forfatter
Competitive Advantage /
Porter, Michael E.
Konkurransefortrinn
Porter, Michael E.
Competitive Strategy /
Konkurransestrategi
Et konkurransedyktig Norge Reve, Trogeir, Terje lensberg
og Kjell Gronhaug
Barnley, Jay B.
Gaining and Sustaining
Competitive Advantage
The Machine that changed the Womack, James P., Daniel T.
Jones og Daniel Roos
World

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok
Bok
Bok

L0G525 Kvalitetsledelse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen spesielle, men deltakerne bor pa forhand ha gjennomfort kurset
LOG510 Verdikjedeanalyse.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Ukentlig undervisning - 3 timer per uke
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Vurderingsform:
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Et sunt og voksende nwringsliv avhenger av at de produkter og tjenester som tilbys har forutsigbart
innhold og kvalitet.
Gjennom dette kurset vii studentene fâ introduksjon i ulike tankemodeller for styring og ledelse av
kvalitets- og forbedringsprosesser. Vi vii gjennom forelesing og bruk av case stifte bekjentskap med den
fundmentale forskjellen mellom Ostens og Vestens tankemater i forhold til ledelse av kvalitet.
I tillegg skal vi stifte bekjentskap med noen av de systemer/ verktoy som benyttes av bedrifter for a skape
forutsigbare og kontrollerte prosesser bAde i produksjonen og i ledelsen. (ISO, EFQM, BPR...)
Litteratur
Tittel
Business Process
Reengineering
TQM Text with cases

Forfatter
Willoch, Bjorn-Erik
Oakland, John S.

Forlag

Arstall

Type
ISBN
82-7674-217-3 Bok
0-7506-5740-5 Bok
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L0G505 Innkjopsledelse og forhandling
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprat( undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Ingen spesielle forkunnskaper
Var
Molde, Kristiansund og Alesund
Norsk
Norsk
Undervisning (totalt ca. 30 t) basert delvis pa ordinwr undervisning og
delvis pa dagssamlinger i lopet av semesteret.
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter

Formal
Gi kunnskaper om innkjopets rolle i en bedrift, samt a gi en innforing i gjennomforing av anskaffelser i
bedriftsmarkedet. I tillegg til de operative sider ved innkjopsfaget fokuseres det ogsa pa ledelsesaspektet
ved innkjopsfunksjonen.
Innhold
Folgende tema omhandles:
Innkjopets rolle i bedriftens verdikjede
Industriellkjopsatferd
- Innkjopsprosessen
- Forhandlinger
- Innkjopstrategier
- Leverandoranalyser
- Organisering av innkjopsaktiviteter
Litteratur
Tittel
Forlag
Arstall
IForfatter
Prinsipper for bedre innkjop BrynhiIdsvo11, Ivar og Thor Fagbokforlaget 2002
jarne Abrahamsen

ISBN

Type
Bok

LOG510 Verdikjedeanalyse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:

7,5
2-arig okonomisk/administrativt studium eller tilsvarende.
Host
Molde, Kristiansund
Norsk
Norsk
3 timer forelesning per uke
Mo10:4 timer skriftlig eksamen (100 ')/0) Kristiansund: Obligatorisk
innleveringsoppgave med presentasjon (40 %). 3 t skriftlig eksamen (60
%).

Karaktertype

Bokstavkarakter
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Innhold
Innenfor produksjon vii produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I
(nettobehovsberegning), JIT og OPT bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de
enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonanalytiske metoder og eget verktoy.
Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser,
rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, prognoser med
enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av transport og transhipment modeller, samt litt ruteplanlegging.
Endelig vii kvalitet og metoder for kvalitetskontroll bli behandlet.
Litteratur
Tittel
Production and Operations
Analysis

Forfatter

Forlag

Nahmias, Steven

McGraw Hill

Arstall

ISBN

Type
Book

L0G502 Styringsmodeller i logistikk Ia
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
2-arig okonomisk-admiministrativt studium eller tilsvarende og LOG300
eller tilsvarende. Det vii vxre hensiktsmessig a kunne bruke regneark for a
lose ovelser og oppgaver.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Undervisningsspraiket vii vanligvis vwre engelsk.
Speak oppgJeksamen: Norsk og engelsk.
Undervisning:
6 t forelesning per uke.
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (80 %). To obligatoriske innleveringsoppgaver (10 %
hver).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset er en videreforing av temaer behandlet i LOG300. Modeller for styring av de enkelte leddene i
verdikjedene vii sta sentralt. Det vii bli lagt sriig vekt pa problemer innenfor distribusjon, lager og
produksjon, samt noe prognoser. Videre vil en rekke kvantitative modeller for de nevnte omradene bli
presentert og brukt eksplisitt i formulering og losing av aktuelle problemstillinger.
Innhold
Innenfor produksjon vii produksjonshovedplanlegging samt styringprinsippene i MRP I
(nettobehovsberegning), JIT og OPT bli behandlet. Innenfor aggregert produksjonsstyring behandles de
enkleste situasjonene. I denne sammenheng brukes enkle operasjonanalytiske metoder og eget verktoy.
Innenfor lagerstyring behandles deterministiske modeller for familier av varer, begrensinger av ressurser,
rabatter og noen stokastiske lagermodeller. Videre behandles lot sizing som eget tema, prognoser med
enkle prognosemodeller og enkle tilfeller av transport og transhipment modeller, samt litt ruteplanlegging.
Endelig vii kvalitet og metoder for kvalitetskontroll bli behandlet.
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Sprak undervisning:
Sprak oppgleksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Norsk
Norsk
3 t forelesning per uke
6 timers skriftlig eksamen (100 °A).
Bokstavkarakter

Formal
Kurset tar sikte ph h gi en innforing i og forsthelse av optimeringsteknikker i forskjellige
bedriftsokonomiske beslutningsproblemer. Foruten a ta opp forskjellige optimeringsteknikker, forsoker en
integrere tema som er tatt opp i andre kurs, samt bruk av programvare for operasjonsanalyse.
Innhold
Aktuelle temaer er:
• Liner programmering; problemformulering og losning vha. regneark samt sensitivitetsanalyse
• Nettverksmodeller, heltallsprogrammering, malprogrammering og ikke-linexr programmering lost i
regneark
• Regresjon og prediksjon vha regneark
• Simulering i regneark
• Beslutninger under usikkerhet, verdi av tilleggsinformasjon
• Dynamisk programmering
Litteratur
Tittel
Managerial Decision
Modeling; 5th edition
Practical Management
Science; 2nd edition

Forfatter
Ragsdale, Cliff T.
Winston, Wayne L. and S.
Christian Albright

Forlag
Arstall
South Western 2006
Publishing
Duxbury Press 2001

ISBN

Type
Bok
Bok

LOG501 Styringsmodeller i logistikk I
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
2-firig okonomisk-admiministrativt studium eller tilsvarende og LOG300
eller tilsvarende.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Alesund
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
6 t forelesning per uke.
Arbeidskrav:
2 obligatoriske gruppeoppgaver.
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (100 °/0).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset er en videreforing av temaer behandlet i LOG300. Modeller for styring av de enkelte leddene i
verdikjedene vii sta sentralt. Det vil bli lagt swrlig vekt pa problemer innenfor distribusjon, lager og
produksjon, samt noe prognoser. Videre vii en rekke kvantitative modeller for de nevnte omradene bli
presentert og brukt eksplisitt i formulering og losing av aktuelle problemstillinger.
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Litteratur

LOG210 Industrie11 kjopsatferd
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Studentene bor ha gjennomfort et innforingskurs i innkjop (tilsvarende
LOG505 innkjopsledelse)
Undervisningssemester: VatUndervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
3 t forelesning per uke.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 °A).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Malsettingen ved kurset er a gi studentene bedre innsikt i hvordan bedrifter og organisasjoner organiserer
innkjopsarbeidet og gjennomforer innkjopsbeslutninger. Kurset fokuserer pa samspillet mellom
leverandor og kunde og hvordan innkjoper bor styre anskaffelsesprosessen. Det fokuseres ogsa pa selgers
atferd og hvordan denne forsoker a pavirke innkjopsprosessen.
Innhold
Innkjopsprosessen i bedriftsmarkedet, kjopsroller og aktorenes innflytelse i innkjopsbeslutninger,
innkjopsatferd i ulike produktmarked, organisering av innkjopsfunksjonen, rammebetingelser for
innkjopsbeslutninger, kjoper-selger relasjoner, forhandlinger.
Litteratur
Tittel
Markedsforing pa
bedriftsmarkedet
Kunskap om kunden: ett
konkurrensmedel

Forfatter
Forlag
Arstall
Nes, Erik B. & Harald Biong Universitetsforlaget
Pierre Guillet de Monthoux

ISBN

Type
Bok
Bok

L0G350 Operasjonsanalyse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
BOK100 Bedriftsokonomi 1
B0K300 Bedriftsokonomi 2
S0K100 Makrookonomi
SOIC200 Mikrookonomi
MAT100 Innforing i matematikk
MAT110 Statistikk I
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde, Kristiansund
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Logistikkfag
L0G205 Elektronisk handel
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Ingen forkunnskaper
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Engelsk
Undervisning:
4 timer per uke. Kurset vii bli forelest pa engelsk. En obligatorisk
innleveringsoppgave i lopet av semesteret.
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgaver med muntlig presentasjon.
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (80 °A). Obligatoriske ovinger og klassedeltakelse
(20 %).
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Kurset vii gi en oversikt over de insentiver og muligheter som ledet fram til utviklingen av elektronisk
handel i forretningslivet. Videre behandles relevante okonomiske begreper, sporsmal av organisatorisk
karakter, deltakerne i denne nye markedsplassen og bruk av informasjonsteknologi som har ledet fram ti I
overgangen fra tradisjonell handel til elektronisk handel med den hensikt A oppna storre og raskere
verdiokning i verdikjeden.
Inn hold
Kurset tar opp overgangen fra tradisjonell handel til elektronisk handel.
Folgende begreper tas opp:
• Insentiver og problemer i elektronisk handel
• Overgangsstrategier for elektronisk handel
• Juridiske rettigheter og problemer og tekniske standarder for samarbeid
• Detaljhandel og kanaler for markedsdeltakerne som kjopere, selgere, mellommenn, konkurrenter,
nettverksokonomi, lock-in
• Nye forretningsstrukturer: innen firma, mellom firma, virtuell handel, modeller for handel mellom
firma (B2B) og handel mellom firma og kunder (B2C)
• Kunderelasjonsledelse (customer relations management, CRM)
• Ledelse av verdikjeder (supply chain management, SCM)
• Elektronisk dokumentutveksling
• Elektronisk betaling, sikkerhet
• Infrastruktur for nettverk og internett-teknologier for elektronisk handel
• Prispolitikk og prising av tjenester
• Planlegging av elektronisk handel for a generere merverdi.
En obligatorisk oving kreves innlevert. Studentene kan arbeide i grupper bestaende av fra 1 til 2 studenter.
Det vii bli gitt en rekke temaer som de ulike gruppene kan velge fra. Et tema kan bare velges av en
gruppe. Minst en fra hver gruppe presenterer gruppens arbeid i plenum. Prosjektene kan vurderes gjennom review.
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Litteratur
Tittel
Forfatter
Lov og rett for nwringslivet Langfeldt og Br&then

JUR605 Arbeidsrett
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprik undervisning:
Speak oppgleksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:

Karaktertype:

Forlag
Arstall
Universitetsfor Siste utg.
laget

ISBN

Type
Bok

15
Ingen spesielle.
Var
Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesninger og (winger per uke.
Obligatorisk individuell oppgave (40 ')/0). 4 t skriftlig eksamen (60 "/0).
Karakter pa kurset beregnes som et vektet gjennomsnitt av
delkarakterene, uavhengig av om det oppnas bestatt eller ikke i den
en kelte deleksamen.
Bokstavkarakter

Formal
Gi en grundig oversikt over den individuelle og kollektive arbeidsrett i privat og offentlig virksomhet.
Fokusere pa de lovfestede krav til et forsvarlig arbeidsmiljo.
Innhold
Swrlig relevant er den rettslige rammen rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med fokus
pa endringer i de plikter og rettigheter som er etablert ved inngaelse av arbeidsavtale. Her kan spesielt
nevnes endrede arbeidsoppgaver for en ansatt, flytting av virksomhet, flytting av personell ved
overdragelse av arbeidsoppgaver til annen arbeidsgiver og overforing av en virksomhet til fly eier.
Forholdet til EU-arbeidsrett og EU-arbeidsrettens kilder er berort. Det samme gjelder arbeidstakers
veksling mellom arbeidsmarked og trygdeordninger samt krav i lovgivningen til et fullt forsvarlig
arbeidsmiljo. Det fokuseres pa utfordringer knyttet til utvikling av informasjonsteknologi og
arbeidstakeres personvern.

Litteratur
over arbeidsretten

Pakhelln, H.

utg.

ok
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Litteratur
Tittel
Forfatter
Ovrig litteratur oppgis av faglwrer
ved semesterstart
Innforing i skatterett
Fallan, Lars

Forlag

Arstall

ISBN

Type

JUR530 Rettslxre
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Speak oppg./eksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Ingen spesielle
Var
Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesninger, gruppearbeid m.v. per uke
Ingen spesielle
6 t skriftlig nasjonal eksamen. Karakterkrav for bevilling som registrert
revisor er fastsatt av Kredittilsynet til karakter C.
Bokstavkarakter

Formal
Kurset skal gi studentene innforing i juridisk metode og generelle privatrettslige og utvalgte offentlig
rettslige emner og problemstillinger. Innforingen skal gi studentene innsikt i de alminnelige rettslige
rammer for utovelse av privat og offentlig virksomhet. Studentene skal ytterligere gis gode kunnskaper
om de rettsregler som er av
betydning for utovelse av privat nxringsvirksomhet. Dette gjelder
regler som bar betydning for den interne organisering virksomheten og regler for virksomhetenes forhold
til kunder, andre kreditorer og offentlige myndigheter.
Innhold
• Rettskilder og juridisk metode
• Kontraktrett:
Avtalerett
- Kjopsrett
• Offentlig rett:
Hovedvekt ph organiseringen av forvaltningen, forvaltningsloven og offentlighetsloven
• Pengekravsrett, - herunder okonomiske forhold mellom ektefeller / samboere
• Panterett og rettsvernregler
• Selskapsrett med hovedvekt ph aksjeloven og selskapsloven
• Insolvensjuss
• Enkeltforfolgning med inkasso og tvangsfullbyrdelse
• Fellesforfolgning med hovedvekt pa . gjeldsforhandling og konkurs
• Okonomiske forhold mellom ektefeller/samboere
• Okonomisk kriminalitet
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- undervisning/opplwring
arbeid og folketrygdens ytelser ved utstoting fra arbeidslivet, med swrlig fokus pa helse- og
sosialtjenester.
Om barnevernstjenester.
Om psykisk helsevern.
Om prosessuelle Icrav til fordeling av velferdstjenester, med swrlig fokus pa pasient/brukers rett til A
medvirke i tildelingsprosesser.
Litteratur
rfatter
elferdsrett I og II

3rstad og Syse

SBN
Akademisk ISiste utg.

JUR520 Skatterett II
Studiepoeng:
10
Forkunnskaper:
JUR400 Skatterett I
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
5 t forelesninger og ovinger per uke.
Arbeidskrav:
Ingen spesielle
Vurderingsform:
6 t skriftlig nasjonal eksamen. Ved eksamen vii kandidaten bli provd i
pensum i bade Skatterett I og Skatterett II. Karakterkrav for bevilling
som registrert revisor fastsettes av Kredittilsynet.
Karaktertype
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi grundige kunnskaper om og god forstaelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning,
med sriig vekt ph praktisering i en okonomisk sammenheng. Studentene skal kunne praktisere reglene
bade i og utenfor nxringsforhold. Nxringsbeskatning, herunder skattlegging av selskaper og
selskapsdeltakere samt omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte skal utgjore den
betydeligste del av kurset. Kurset skal ogsã gi god kjennskap til arveavgift.
Innhold
• Innforing i nwringsbeskatning, med srlig vekt pa forskjeller fra personbeskatning
• Alminnelig inntekt i nxringsvirksomhet, med swrlig vekt pA tidfesting av inntekter og kostnader,
herunder forskjeller til regnskapslovens regler
• Swrregler i tilknytning til aksjeselskaper og aksjonwrer
• Sxrregler i tilknytning til deltakerlignede selskaper
• Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og generasjonsskifte, herunder skattefrie ordninger og
sammenligning av forskjellige selskapsformer og alternative gjennomforingsformer, skattlegging av
selskap og selskapsdeltaker
• Avstemming av midlertidige forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskap
• Arveavgift herunder avgiftspliktens omfang og arveavgiftsgrunnlaget, med swrlig vekt pa
generasjonsskifte i nxring
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inntektsbeskatning — herunder alminnelig inntekt, personinntekt og nettoformue.
Innforing i ligningsforvaltningsrett, herunder ligningsbehandling, endring av ligning, klageadgang,
kompetanseregler og sanksjoner overfor skatteyter.
Innforing i skattebetaling og innfordring, herunder forskuddstrekk i arbeidsinntekt, forskuddsskatt og
etterskuddspliktige.
Arbeidsgiveravgift, med sriig vekt pa behandling av naturalytelser og utgiftsgodtgjorelser.
Merverdiavgiftssystemet — herunder avgiftspliktens omfang (avgiftsomradet) og mulighet for frivillig
avgiftsregistrering, avgiftsgrunnlaget og swrskilte fritak for utgaende merverdiavgift og szerskilte
begrensninger i fradragsretten for inngaende merverdiavgift.

Litteratur
Tittel
Ovrig litteratur oppgis av
faglzerer ved semesterstart
Innforing i skatterett

Forfatter

Forlag

Arstall

FaIlan, Lars

ISBN

Type

Bok

JUR500 Velferdsrett
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
5 timer forelesning og ovinger pr uke.
Vurderingsform:
Obligatorisk individuell oppgave (40 °A). 4 t skriftlig eksamen (60 °/0).
Karakter pa kurset beregnes som et vektet gjennomsnitt av
delkarakterene, uavhengig av om det oppnas bestatt eller ikke i den
en kelte deleksamen.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Velferdsrett skal gi studentene en grundig oversikt over velferdsretten med sikte pa a gi grunnleggende
kunnskap om og forstaelse for sentrale velferdsrettslige prinsipper og regler. Viktige stikkord vii were
rettighetsfesting, menneskerettigheter, rettssikkerhet og personvern. Videre kan spesielt nevnes lovfestede
krav til organisering av velferdsordninger, innholdet i ulike velferdstjenester og sammenhengen mellom
dem. Sentralt er ogsa de krav som ma stilles til ulike saksbehandlingsprosesser i helse- og sosialretten,
bruker/pasient sin stilling ved endringer av tjenester, klageretten, samarbeid mellom ulike tjenester og
reglene om taushetsplikt. Det vii ogsa fokuseres pa regler om bruk av tvang ved ytelse av
velferdstjenester.

Innhold
Oversikt over rettssystemet generelt og velferdsretten spesielt.
Om grunnleggende rettigheter og forholdet til bruk av tvang.
En oversikt over lovfesting av individuelle rettigheter, blant annet retten til:
helsetjenester
okonomisk sosialhjelp og sosiale tjenester
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JUR215 Forvaltningsrett
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Ingen spesielle
Host
Molde
Norsk
Norsk
5 t forelesninger og ovinger per uke.
6 t skriftlig eksamen (100 "A).
Bokstavkarakter

Formal
Gi god orientering og innsikt i sentrale deler av den alminnelige forvaltningsrett. Skape forstaelse for
hvordan reglene metodisk anvendes ved losningen av sã vel teoretiske som praktiske tilfeller.
Innhold
Om grunnbegreper i forvaltningsretten. Organiseringen av forvaltningsapparatet. Renslige grunn lag for
forvaltningens virksomhet. Alminnelige regler om forvaltningens virksomhet. Behandlingen av saker som
gjelder "enkeltvedtak". Om ugyldighet, handheving og kontroll med forvaltningen.
Litteratur
Forlag

og Smith

Arstall

Universitetsforlaget Siste utg.

JUR400 Skatterett I
10
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Molde
Undervisningssted:
Norsk
Speak undervisning:
Speak oppgleksamen: Norsk
4 t forelesninger per uke.
Undervisning:
4 t skriftlig eksamen (100 °M.
Vurderingsform:
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Kurset skal gi en innforing i grunnprinsippene i skatteretten og deler av avgiftsretten, herunder
lovforstaelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder. Det skal gi grundige kunnskaper om og god forstaelse
av reglene om formues- og inntektsbeskatning av personlige skattepliktige utenfor nxringsvirksomhet og
kunnskap om reglene i nxringsvirksomhet. Kurset skal gi god kjennskap til folgende deler av
avgiftsretten: merverdiavgift og arbeidsgiveravgift: Videre skal kurset gi kjennskap til ligningsforvaltning,
skattebetaling og skatteinnfordring. Det legges vekt pa praktisering i okonomisk sammenheng.
Innhold
Innforing i grunnprinsippene i skatteretten — herunder de forskjellige skattegrunnlag. Formues- og
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Juridiske fag
JUR204 Idrettsjus
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Spra.k undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
5 timer undervisning/gruppearbeid per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske gruppeinnleveringer/individuelle innleveringer. En del
obligatoriske samlinger/forelesninger/gjesteforelesninger
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen teller 60 % og gruppeeksamen teller 40 % av endelig
karakter
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Studenten skal tilegne seg kunnskaper og innsikt om hovedtrekkene i sentrale rettsomrader i idrettsjusen
og hvordan de ulike rettssporsmal skal loses ved bruk av juridisk metode. Det legges storst vekt pa
nasjonal norsk rett, men det kreves ogsa kjennskap til de mest grunnleggende trekk av idrettsjusen i
forhold til EU/E0S-retten.
Innhold
- Organisasjonsstrukturen i idretten - nasjonalt og internasjonalt
- Oversikt over lagenes organisasjon og representasjon utad
- Kontrakter i idretten - herunder ser1ig om kontrakter mellom idrettsorganisasjoner og utover,
illustrert ved Norges Fotballforbunds standardkontralct for profesjonelle spillere.
- Likestilling innen idretten
Saksbehandling og domstolskontroll
- Erstatning og idrett
- Ytringsfriheten i idretten
Skatt og idrett
- Idrett og internasjonal rett
Litteratur
Tittel
Idrett og jus

Forfatter
Kjenner (red), Gunnar
Martin
Fotballspillerens klubbskifte. Juridiske Leren, Kenneth Andre
og sportslige implikasjoner.
Lov og reglement- spilleregler.
Siste utgave av Norges Lover
Fullstendig litteraturliste oppgis av
fagansvarlig ved semesterstart

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
Bok

Bok
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-

Metoder for prestasjonsfremming
Mental trening
Atferdsanalytiske strategier
Strategier for kognitiv terapi
Strategier for gestaltpsykologi

Litteratur
Tittel
LOFT; Losningsfokusert tilnzerming til
organisasjons-utvikling, ledelsesutvikling
og konfliktlosning.
LOFT for ledere. Losningsfokusert
tilnxrming til typiske
ledelsesutfordringer.
Handbook of sport psychology (2nd
edition). Part 2, 3, 4 og 7. 390 s.

ISBN

Type
Bok

Forfatter
Langslet, G. J.

Forlag
Gyldendal

Arstall
1999

Langslet, G. J

Gyldendal

2000

Bok

Singer, R.N., Hausenblas, New York: John 2001
H.A., & Janelle, C.M (eds) Wiley

Bok
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Formal
Idrettens organisering og ledelse har effekter for mater idrett utoves pa, for idrettens popularitet og
utbredelse, for idrettens forhold til lokalsamfunn og storsamfunn osv. Kurset skal gi studentene forstaelse
for slike sammenhenger og redskap til a analysere dem.
Innhold
- Hvordan studere idrettens organisering
- Framvekst og spredning av konkurranseidrett
- Organisering av idrett og idrettskonkurranser
- Ledelse i idretten
Endringsprosesser i idrettens organisasjoner

IDR600 Prosjektoppgave
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Idrettsledelse 1. og 2. ar eller Fotball Management
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Individuell veiledning
Vurderingsform:
Skriftlig prosjektoppgave
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Innhold
Prosjektoppgaven skal gi studentene muligheter til a arbeide med en storre oppgave over en lengre
tidsperiode hvor de ulike emnene i studiet blir sett i sammenheng. Oppgaven ma gjerne vxre knyttet til
eksterne oppdragsgivere, men kan ogsa utfores internt.

IDR601 Prestasjonspsykologi III
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Prestasjonspsykologi I og II
Undervisningssemester: Var til host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Se egen forelesningsplan
Arbeidskrav:
Gruppearbeid og selvstudium. Enkelte obligatoriske samlinger ma
paregnes.
6 t skriftlig eksamen. Studentene skal gjore en analyse som munner ut i
Vurderingsform:
prestasjonsfremmende •endringsstrategier i forhold til et individuelt eller
organisasjonsbasert case.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Innhold
Metoder for a identifisere prestasjonsfremmende faktorer
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Arbeidskrav:

Vurderingsform:
Karaktertype:

80 % deltakelse pa praktisk undervisning. Obligatorisk deltakelse pa
mindre oppgaver tilknyttet praktisk undervisning. Enkelte obligatoriske
samlinger ma paregnes.
5 t skriftlig eksamen teller 60 %. Praktisk og teoretisk gruppeoppgave
teller 40 %.
Bokstavkarakter

Formal
Studentene skal Ixre seg prinsippene for formidling av kunnskap om fysisk aktivitet og trening. Kurset gir
en innforing i de generelle retningslinjene som gjelder for god treningsledelse av fysisk aktivitet og
helsefremmende og forebyggende tiltak.
Innhold
Studentene skal tilegne seg kunnskaper om:
• Videreutvikle bade sin teoretiske kunnskap og sine evner til praktisk gjennomforing av undervisning,
veiledning og trening.
• Ha kjennskap til trenerrollen i barneidrett og toppidrett.
• Kunne gjore rede for barneidrettsbestemmelsene.
• Trening og instruksjonsatferd som bar til hensikt a skape gode betingelser for trening og
• Ulike typer treneratferd og i hvilke situasjoner ulike prinsipper kan benyttes: Demokratisk,
autokratisk, sosialt stottende, oppgaveorientert og kreativ treneratferd.
• A utvikle og gjennomfore trening av ulike grupper og med ulike malsettinger.
• Grunnleggende pedagogisk/didaktisk teori.
• Gjennomforing av veiledningssamtaler med ulike typer utovere.
• Hvilke typer presentasjonsteknikker fungerer pa ulike grupper og i ulike sammenhenger.
• Kunne gi rad til idrettslag med tanke pa innehold i barneidrett og voksenidrett.
Litteratur
Tittel
Gruppepsykologi i idrett
Veiledningssamtaler i idrett
Formidlingsteknikk for
dummies

Forfatter
Forlag
Arstall
Hoigard, R. & Lidbom, P. A. floyskoleforlaget 1999
Hoigaard, R. & Jorgensen, A. floyskoleforlaget 2000
Malcom, Kushner
IDG Books
2000

ISBN

Type
Bok
Bok

82-7772-149-8

IDR501 Idrettens organisering og ledelse II
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Idrettens organisering
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Se egen forelesningsplan
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (eventuelt muntlig eksamen). En obligatorisk
innlevering teller 40 % av endelig karakter
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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Litteratur
Tittel
Tippeligaen 1999.
Okonomiske nokkeltall.
Sports Economics

Forfatter
Hervik, Ohr og Solum

Forlag

Arstall

Port, Rodney

Prentice Hall 2003

ISBN

Type
Bok
Bok

IDR306 Spillteori og sportsokonomi
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle, men grunnlag i okonomiske fag vii vxre en fordel
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Speak oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
Se egen forelesningsplan
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en introduksjon til spillteori med hovedvekt pa anvendelser innen fotballokonomi, fotballstrategi og
fotballmanagement. Hensikten med kurset er altsa a belyse hvordan moderne spillteori kan anvendes pa
fotballokonomiske problemstillinger i bred forstand.
Innhold
Folgende tema omhandles:
Nash likevekt
Spillteori og informasjon
Simultane/Sekvensielle spill
- Repeterte spill
Litteratur
Tittel
Forfatter
Forlag
Always change a winning team: A text Haugen, Kjetil K.
on soccer and game theory.
Thinking Strategically
A.K. Dixit og B. J. Nalebuff Norton

Arstall

1991

ISBN

Type
Bok
Bok

IDR400 Treningslwre III
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprak oppgleksamen:
Undervisning:

15
Treningslgere I og II
Var til host
Molde
Norsk
Norsk
Se egen forelesningsplan
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Utvikling av individuell tilhorighet og organisasjonstilhorighet
Selvpsykologi: Selvbilde, selvtillit og prestasjon
Litteratur
Tittel

Forfatter

Systemisk intervjumetodikk

Tomm, K.

Forlag

A rstall

1989
Stockholm:
Bokforlaget Mareld
Briste eller Bxre: Kommunikasjon Roknes, O.H. & Hanssen, P. Fagbokforlaget
2002
og relasjon i arbeid med
mennesker, kap. 7 og 8.
Foundations of sport and exercise Weinberg, R.S. & Gould, D. Champaign: Human 2003
psychology
Kinetics

ISBN

Type

Bok
Bok

Bok

IDR305 Sportsokonomi
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Ingen spesielle, men grunnlag i okonomiske fag vii vxre en fordel
Host
Molde
Norsk
Norsk
Se forelesningsplan
4 t skriftlig eksamen
Bokstavkarakter

Formal
Dette faget vii fokusere analytisk pa fotballokonomisk forstaelse. Dette innebxrer at temaer knyttet til
anvendelse av mikrookonomisk teori pa spillermarkedet, pa markedet for salg av TV rettigheter,
virkninger av reguleringer/dereguleringer av slike markeder, incentiver og teori rundt
kontralctsutforminger, utviklingen av den globale konkurransen via ulike nasjonale ligaer samt en mer
teoretisk tilnwrming til segmentering av markedet for salg av fotballunderholdningen og den potensielle
betalingsvilligheten som kan hostes i ulike segmenter.
Innhold
Folgende tema omhandles:
Et analyseskjema for transfermarkeder
Styrken til allokering av spillertalenter i fritt arbeidsmarked
Hvilke konsekvenser har ulike reguleringsregimer
Incentivproblemer med utforming av kontrakter
Om konkurranse i en global fotballverden
Betalingsvilligheten for fotballunderholdningen i ulike markedssegment
- Risikostyring i sportsklubber
Forhandlinger
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Sprak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Se egen forelesningsplan (noen samlinger ma paregnes)
Arbeidskrav:
Praktisk innforing i testing og analysearbeid 80 % oppmote pa ovrig
praktisk undervisning. Obligatorisk deltakelse pa mindre oppgaver
tilknyttet praktisk undervisning.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen teller 70 %. Gruppeeksamen (oppgave) teller 30 € /4 0
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Studentene vii gis en innforing i begrepet koordinasjon og teknikk, samt innsikt i fysisk testing og
testprosedyrer for idrettsutovere pa ulikt niva. Det vii ogsa bli gitt en innforing i skadeforebygging og
prinsipper for opptrening etter skader.
Innhold
Studenten skal:
Fa grunnleggende kjennskap til skadeforebygging og opptrening etter skade. Det forventes ogsa at
studentene kjenner til ulike idrettsskader.
Ha grunnleggende kjennskap til begrepet koordinasjon og teknikk og hvordan dette kan utvikles.
Ha en grunnleggende kjennskap til fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutoNere pa
ulikt niva.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Idrettens treningslwre
Menneskets fysiologi
Trenerens rolle som barne- og
ungdomsoppdrager og
talentutvikler.
Aktiv rehabilitering av
ankelovertrakk (DVD)

Gjerset, A.

Forlag

Arstall

Universitetsforlaget 1992
Schibye & Klausen m.fl. FADL
1992
Enoksen, E.
Norges
2001
Idrettshogskole

ISBN

Type

Bok
Bok
Kompendium

Roar Robinson

IDR301 Prestasjonspsykologi II
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Prestasjonspsykologi I
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
3 timer pr uke
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Innhold
Prestasjonsfremmende kommunikasjon
Konfliktlosningsstrategier
Utvikling av individuell identitet og organisasjonsidentitet
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Litteratur
Tittel

Forfatter

Psykologi

Bunkholdt, V.

Forlag

ISBN

Arstall

Type
Bok

Universitetsfor 2002
laget
Idrettens mentale treningslzere Pensgard, A. M. & Hollingen, Gyldendal
2002
E.
New York:
Sport Psychology: Concepts Cox, R.0
2002
and applications. Kapittel 8:
McGraw-Hill
Neurophysiology of arousal.

Bok

IDR200 Treningskere I
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprik oppgJeksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Ingen spesielle
Host
Molde
Norsk
Norsk
Se egen forelesningsplan (noen samlinger ma paregnes)
80 % obligatorisk oppmote pa praktisk undervisning. Obligatorisk
deltakelse pa oppgaver tilknyttet praktisk undervisning
4 t skriftlig eksamen teller 60 °A. Gruppeinnleveringer teller 40 %.
Bokstavkarakter

Innhold
Studentene skal:
• Kunne gjore rede for begrepene utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet.
• Kunne forsta hvordan fysiologiske mekanismer gjor kroppen i stand til a yte og skapekraft og
bevegelse.
• Ha en grunnleggende innsikt i kroppens anatomi og dettes konsekvens for utovelse av idrett.
• Kunne forsta og gjore rede for grunnleggende treningsprinsipper og metoder for trening av
utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet og bevegelighet.
• Kunne forsta og gjore rede for grunnleggende treningsprinsipper i lagspill og gruppedynamikk.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

Idrettens treningslzere

Asbjorn Gjerset
Universitetsforlaget
Djurs Gruppen
Anatomi og bevxgelsesIzere i idrzet Whired, R.
Menneskets Fysiologi
Schibye & Klaussen m.fl. FADL

Arstall
1992
2005, 2. utgave
1992

ISBN

Fype
B ok
IBok
IBok

IDR300 Treningslwre II
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Treningslwre I
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde + en samling i Oslo
Sprak undervisning:
Norsk
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Sprat( oppgieksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

Norsk
3 timer pr. uke
4 t skriftlig eksamen
Bokstavkarakter

Formal
Studentene skal tilegne seg kunnskap og forsthelse for hvordan idrettens ulike organisasjoner og
institusjoner er organisert og ledet og hvordan disse organisasjonene forholder seg til hverandre ph. Andre
temaer er idrettspolitikk, idrett og okonomi og idrettens historie. Hva kjennetegner idretten sett i forhold
til andre sektorer?
Innhold
• Idrettshistorie
• Idrettsokonomi
• Idrettspol itikk
• Idrett og media
Idrettsledelse og organisering

IDR101 Prestasjonspsykologi I
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
2 timer pr uke
Innleveringsoppgave og selvstudium
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
4 timer skriftlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Innforing i prestasjonsfremmende strategier.
Innhold
Innforing i psykologi
Innforing i prestasjonspsykologi
- Nevropsykologi, fysiologi og prestasjon
- Emosjoner og prestasjoner
- Fysisk aktivitet og psykisk helse
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Idretts fag
IDR007 NFF's Trener I - kurs
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

12
Generell studiekompetanse, evt. realkompetanse kreves for a fa
studiepoeng for kurset. Fotballerfaring.
Kurset kan ogsa tas av andre, men da som ordinxrt trenerkurs.
Pris: 7000,- inkl. pensumlitteratur. Sport Management-studenter kan delta
uten avgift, men ma pfiregne utgifter for pensumlitteratur pa ca. 1500,-.
Plassbegrensning.
Undervisningssemester: Uregelmessig
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
8 timer forelesning per uke pa kveldstid
Arbeidskrav:
80 % oppmote, enkelte obligatoriske tema.
Skriftlig eksamen, 2 timer og praktisk prove. Vurdering av egnethet med
Vurderingsform:
tanke pa videre trenerutdanning.
Karaktertype:
Bestatt/ikke bestfitt

Formal
Kunnskapsheving og utdanning av trenere er et av NFF's prioriterte omrader for a sikre kvaliteten pa
-rekrutteringsarbeidet som legges ned i klubbene. Dette kurset er ogsa starten for de som onsker a utvikle
seg som trener pa hoyere niva.
Innhold
• Delkurs 1, Aktivitetslederkurs
• Delkurs 2, Fotballferdighet
• Delkurs 3, Samspill
• Delkurs 4, Ungdomsfotball
• Forkurs til NFF's Trener II - kurs
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Morisbak, A. m.fl. Fotball er goy. ISBN 82-590-0469-0
Morisbak, A. m.fl. God fotballferdighet. ISBN 82-05-17056.8
Bergo, A. Morisbak, A. m.fl. Ferdighetsutvikling i fotball: Handlingsvalg og handling.
IBSN 82-7286-122-4
Morisbak, A. m.fl. Ungdomsfotball: Planlegging av god fotballopplxring. ISBN 82-517.7007-6

IDR100 Idrettens organisering og ledelse I
7,5
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
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Vurderingsform:

Karaktertype:

Sensur av den skriftlige oppgaven. I tillegg gjennomfores en individuell
muntlig eksamen med utgangspunkt i det skriftlige arbeidet. Det gis en
samlet bokstavkarakter for det skriftlige arbeidet og den muntlige
presentasjon.
Bokstavkarakter

Formal
Formàlet med masteroppgaven er forst og fremst a gi trening i selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig
forankring. Studentene skal anvende de metoder og kunnskaper som de har tilegnet seg gjennom sine
studier og vise at de kan anvende disse gjennom utredning/losninger av problemstillinger innenfor
informatikkfaget.
Innhold
Temaet kan velges relativt fritt av den enkelte kandidat under gjennomforing av proposal.
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INF950 Mastergradsoppgave
Studienoene:
Forkunnskaper:

30
Bare kandidater som er tatt opp pa mastergradsstudiet i informatikk kan
skrive masteroppgave. I tillegg ma kandidaten ha lagt fram en godkjent
proposal pa hosten.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk eller engelsk.
Undervisning:
Masteroppgaven er et selvstendig studentarbeid utfort under veiledning.
Som en hovedregel er masteroppgaven en individuell oppgave. I swrlige
tilfeller kan det sokes om at to studenter samarbeider og leverer samme
oppgave. Veileder vii bli tildelt pa bakgrunn av godkjent proposal i
hostsemesteret.
Arbeidskrav:
Et selvstendig, storre arbeid som utarbeides under veiledning av en
faglxrer. Hoyst to studenter per oppgave. Kravet til arbeidsinnsats kan
vxre stort.
Vurderingsform:
Sensur av den skriftlige oppgaven. I tillegg gjennomfores en individuell
muntlig eksamen med utgangspunkt i det skriftlige arbeidet. Det gis en
samlet bokstavkarakter for det skriftlige arbeidet og den muntlige
presentasjon.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formalet med masteroppgaven er forst og fremst a gi trening i selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig
forankring. Studentene skal anvende de metoder og kunnskaper som de har tilegnet seg gjennom sine
studier og vise at de kan anvende disse gjennom utredning/losninger av problemstillinger innenfor
informatikkfaget.
Innhold
Temaet kan velges relativt fritt av den enkelte kandidat under gjennomforing av proposal.

INF951 Mastergradsoppgave (erfaringsbasert)
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Undervisning:

Arbeidskrav:

45
Bare kandidater som er tatt opp pa det erfaringsbaserte
mastergradsstudiet i informatikk kan skrive slik masteroppgave.
Molde
Norsk eller engelsk.
Masteroppgaven er et selvstendig studentarbeid utfort under veiledning.
Som en hovedregel er masteroppgaven en individuell oppgave. I swrlige
tilfeller kan det sokes om at to studenter samarbeider og leverer samme
oppgave. Veileder vii bli tildelt pa bakgrunn av godkjent proposal i
hostsemesteret.
Et selvstendig, storre arbeid som utarbeides under veiledning av en
faglxrer. Hoyst to studenter per oppgave. Kravet til arbeidsinnsats kan
vxre stort.
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INF904 Seminarrekke Informatikk
Studiepoeng:
30
Forkunnskaper:
Gjennomfort forste studiefir i Mastergradsstudiet
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk og Engelsk.
Undervisning:
Undervisningen vii bli konsentrert om seminarer med varighet fra 1 til 3
uker. Det blir gitt karakter i hvert enkelt seminar. Antall seminarer vii
kunne variere fra fir til fir avhengig av omfanget til de en kelte temaene
som velges. Seminarrekken vii normalt omfatte i alt 8 uker fordelt over
semesteret.
Vurderingsform:
Hvert seminar vii besta av forelesninger, inn leveringsoppgaver, arbeid i
grupper og diskusjoner. Studenter som har sverskilte grunner, kan erstatte
inntil 6 studiepoeng av de 24 med et godkjent valgfag.
Kara ktertype:
Bokstavkarakterer for hvert seminar, eventuelt bestfitt/ikke bestfitt.
Formfil
Formalet ved seminarrekka er a behandle aktuelle informatikkproblemer som bare delvis er dekket av de
ovrige kursene i mastergradstudiet.
Innhold
Seminarrekka vii delvis bli gjennomfort av eksterne forelesere og professorer i bistillinger ved hogskolen.
Eksempler pa aktuelle temaer i en slik seminarrekke kan vxre: Optimering, mobilitet,
informasjonslogistikk, palitelighet. Seminarer fra Seminarrekke Logistikk godkjennes ogsa.

INF910 Proposal
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprfik undervisning:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

6
Gjennomfort forste studiefir i Masterstudiet
Host
Molde
Norsk eller engelsk.
Undervisning i dette kurset er basert pa studentveiledning, bruk av
biblioteket, formelle krav til skriving av vitenskapelig arbeid m.v.
Alle studentene skal legge fram et relativt omfattende notat som
konkretiserer temaet for mastergradsoppgaven.
Utarbeidelse og muntlig framlegging av proposal
Bestfitt/ikke bestfitt

Formal
Hovedformalet er at studentene pa et relativt tidlig tidspunkt skal konkretisere tema, teori og metode som
skal legges til grunn for mastergradsoppgaven.
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Innhold
Informasjonssikring dekker operasjoner for a beskytte informasjon og informasjonssystemer ved
egenskapene tilgjengelighet, integritet, autentisitet, konfidensialitet og ikke-benektning. Vi ser pa hvordan
tilgjengelighet oppnas for informasjonsnettverk inkludert kommunikasjonsnett, endesystemer (f.eks.
databaser) ved a gjore dem overlevelsesdyktige og feiltolerante. Informasjonssikkerhet omfatter integritet,
autentisitet, konfidensialitet og ikke-benektning for bade brukerinformasjon og kontroll og
styringsinformasjon. I tillegg inngar tilgjengelighet ogsa her i forbindelse med hvordan sikret informasjon
handteres i PKI- (Public Key Information) systemer.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Information Assurance: Survivability and security in networked systems. Editors: Tipper, Krishnamurthy,
Qian and Joshi, Morgan Kaufman Publishers, an imprint of ELSEVIER [Tilgjengelig fra hosten 2007].
I tillegg kommer artikler som deles ut.

INF785 Data mining
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Tilsvarende opptak til Mastergradsstudiet i informatikk eller logistikk.
Noe statistikk-kunnskaper er en fordel.
Undervisningssemester: Host
NB! Blir ikke undervist studiefiret 06/07
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Engelsk
Sprak oppg./eksamen: Engelsk
Engelsk
Sprak Litteratur
Undervisning:
2 t forelesninger per uke, organiserte ovelser.
Vurderingsform:
Obligatoriske innleveringer (50 %). 4 t skriftlig eksamen (50 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi innforing i konsepter og algoritmer tilknyttet data mining og business intelligence. Kurset
passer godt for informatikk- eller logistikkstudenter som har lyst pa en innforing i emnet.
Innhold
Algoritmer for klassifisering av data, basert pa statistikk, avstand, beslutningstre, nevrale nett og regelsett.
Algoritmer for sammenstilling av data, herunder hierarkiske og partisjonsbaserte. Assosiasjonsregler.
Avanserte emner inkluderer i web, i rom (spatial) og i tid (temporal). Litt om datavarehus.
Litteratur
Tittel
.. .Forfatter
Data Mining Introductory and Dunham, Margaret H.
Advanced Topics

Forlag

Arstall

ISBN
Type
0130888923 Bok
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INF770 Pãlitelige systemer
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Spral undervisning:
Speak oppgleksamen:
Speak Litteratur
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Tilsvarende opptak ved Mastergradsstudiet.
Host
Molde
Norsk eller engelsk
Norsk eller engelsk
Engelsk
Ledet selvstudium
Ovelser som ma vxre levert innen gitt dato (teller 1/3), 2 t skriftlig
eksamen (teller 1/3) og 2 t endelig skriftlig eksamen (teller 1/3).
Bokstavkarakter

Formal
Emnet gir en innforing i teknikker for a sikre tilgjengelighet til distribuerte data- og nettsystemer.
Innhold
• Sarbarhets- og risikovurderinger for ulike typer nettbaserte tjenester.
• Tilgjengelighet til tjenester via teknikker som lastbalansering, kopiering med overforingskontroll og
transaksjoner.
• Grunnleggende palitelighetsmodeller for distribuerte systemer inkludert systemmodeller for: serielle,
parallelle og kombinerte system
Litteratur
Tittel
Artikkelsamling

Forfatter

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

INF775 Informasjonssikring: overlevelsesdyktighet og sikkerhet i nettverk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Kara ktertype:

15
Tilsvarende opptak ved Mastergradsstudiet.
Uregelmessig
Molde
Norsk eller engelsk
Norsk eller engelsk
Engelsk
Ledet selvstudium
Obligatoriske ovelser
2 t skriftlig deleksamen (teller 1/2) og 2 t endelig skriftlig eksamen (teller
1/2).
Bokstavkarakter

Formal
Malet med kurset er a gi en oversikt over aktuelle teknikker for informasjonssikkerhet og
overlevelsesdyktighet etterfulgt av en inngdende behandling av noen teknikker for A tilby
informasjonssikring.
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INF740 Heuristiske optimeringsmetoder
Studiepoeng:
Forkunnskaper

15
Tilsvarende opptak pa mastergradsstudiet. Det forventes kunnskaper
tilsvarende Operasjonsanalyse eller Algoritmer og Datastrukturer.
Programmeringskunnskap er nyttig, men ikke strengt nodvendig.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Engelsk.
Sprat( oppg./eksamen: Engelsk
Sprat( Litteratur
Engelsk
Undervisning:
4 t forelesninger per uke
To obligatoriske innleveringer. Dette kurset folger strukturen til de andre
Arbeidskrav:
varkursene i logistikk. Sfiledes er 2 uker avsatt i sin helhet til
forskningsprosjekter. Kurs i parallell med IN740 blir stoppet i disse to
ukene. I den forste uken blir det et avsluttet prosjekt, med sin egen
innlevering, mens den andre uken brukes til a starte hoved-prosjektet, som
skal ende opp i en vitenskapelig artikkel.
Vurderingsform:
Prosjekter og muntlige framlegg (50 %). Muntlig slutteksamen (50 °M.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi en oversikt over, og innforing i, moderne heuristiske metoder som er velegnede for a lose
praktiske optimeringsproblemer innen logistikk. Kurset vii passe godt for studenter som onsker a skrive
oppgave rundt plan leggingsproblemer innen produksjon eller distribusjon.
Innhold
Kurset vil inneholde folgende elementer.
- Generelt om kombinatorisk optimering
- Klassiske losningsmetoder
- Lokalsok
Heuristikker
Meta-heuristikker
- Populasjonsbaserte heuristikker.
Metodevalg for a kunne lose komplekse problemer innen korte tidsfrister er sentralt.
Innholdet vil illustreres gjennom praktiske eksempler.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Modern Heuristic Techniques Reeves, Colin
for Combinatorial
Optimization Problems

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok
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algoritmer eventuelt knyttet til en form for datastruktur og skal kunne analysere algoritmer med hensyn til
tidsforbruk.
Innhold
- Rekursive algoritmer
- Algoritmer for soking, sortering og traversering.
Algoritmers effektivitet.
- Kort innforing i forskjellig utformingsteknikker for algoritmer (gradige algoritmer, dynamisk
programmering, splitt og hersk).
- Beskrivelse og implementering av abstrakte datatyper, som lister, stabler, koer, treer og grafer, og
tilhorende metoder.

INF730 Material og produksjonsstyring
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Tilsvarende opptak ved mastergradsstudiet. Gode
programmeringskunnskaper og kjennskap til databaseprogrammering.
Kjennskap til logistikk, tilsvarende Innforing i Logistikk og
Styringsmodeller i logistikk, vii vxre en fordel.
Undervisningssemester: Host
Uregelmessig - Undervises ikke studiefiret 2006/2007
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Engelsk
Sprat( oppg./eksamen: Engelsk
Sprak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
4 t forelesninger per uke.
Vurderingsform:
Prosjektoppgave og muntlig horing av denne.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi studentene innsikt i MPS-systemer og hvordan "intelligente" produkter kan utnyttes.
Innhold
Kurset tar opp tema knyttet til intelligente produkter — produkter og komponenter som kan identifisere seg
selv. Kurset tar videre opp bruk og utvikling av MPS-systemer — systemer for planlegging av
materialforsyning og produksjon. Gjennom kurset skal studentene utvikle programvare knyttet til MPSsystem.
Aktuell litteratur (kan bli endret)
Thomas E. Vollmann, William L. Berry og D.Clay Whybark: Manufactoring planning and control
systems.
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Innforing av elektronisk samhandling

INF160 Videregfiende programmering
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Kurset forutsetter interesse og anlegg for programmering
Undervisningssemester: Host
Kurset undervises uregelmessig
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
4 t forelesning per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen (100 %).
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Kurset gir en grundig innforing i objektorientert programmering og en innforing i bruk av UML for A lage
klassediagrammer. Kurset tar ogsa opp databasehAndtering og utvikling av web-applikasjoner.
Innhold
Objektorientert programutvikling og design, objekter og klasser, arv, interfaces og polymorfi. Dynamiske
datastrukturer, enkle algoritmer, rekursjon, unntak og feilsituasjoner, trader, grafikk. Konsoll-, GUI-, og
web-applikasjoner (applets, servlets og JSP). Handtering av databaser. Programmeringssprak er Java.
Litteratur
Tittel
Oppgis ved semesterstart

Forfatter

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

INF295 Algoritmer og datastrukturer
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Videregfiende Programmering (INF160)
Undervisningssemester: Var
Kurset undervises uregelmessig etter behov
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
Engelsk
Speak Litteratur
Undervisning:
4 t forelesninger per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Studentene skal ra kompetanse i losning av en del vanlige problemer ved a bruke hensiktsmessige
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Formal
Gi en innforing i beslutningsstotte og IT-basert automatisering av slike systemer. Kurset skal vxre
tverrfaglig interessant for alle Masterstudier.
Innhold
Innforing i beslutningsteori og modellering av beslutningsprosesser. Ekspertsystemer, kunstig intelligens,
maskin12ering. Informasjonsinnhenting og intelligente programvare-agenter. Datavarehus, data, og
visualisering av data.
Litteratur
Tittel
Decision Support Systems

Forfatter
Marakas, George M.

Forlag

Arstall

ISBN
Type
0130922064 Bok

IDA790 Datastottet samhandling i helsevesenet
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
3-firig bachelorgrad i helse og omsorgsfag eller tilsvarende. Kan ogsa tas
av informatikk studenter pa masterniva
Undervisningssemester: Host
Innledende forelesning i uke 42 i samband med forste samling i logistikk.
Hovedsamling i uke 47
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Samlingsbasert
Vurderingsform:
Skriftlig hjemmeeksamen (2/3). En skriftlig inn leveringsoppgave (1/3).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi studenten en overordnet kunnskap om elektronisk samhandling i helsesektoren. Etter kurset
skal studenten:
• kjenne grunnleggende rammebetingelser og politiske foringer for IT i helsesektoren
• inneha et analytisk og visjonxrt perspektiv pa problemstillinger innen informasjonsteknologi i
helsesektoren
• inneha kunnskap om innforing, bruk og gevinstrealisering i forhold til elektronikk samhandling i
helsetjenesten
inneha kunnskap om de viktigste kliniske informasjonssystemene
Innhold
Kurset vii omhandle emner som:
• Grunnleggende rammebetingelser og politiske foringer
• Perspektiver pa IKT i helsesektoren. Hvilken rolle skal IKT ha i helsesektoren
• Informasjonsbruk i helsesektoren
• Kliniske informasjonssystemer, herunder elektronisk pasient journal, RIS, PACS, systemer for
beslutningsstotte, etc.
• Forutsetninger for samhandling, herunder standardisering, felles klassifiseringssystemer, etc.
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Formal
Kurset vii studere etableringen og vekst i kunnskapsnett. Kunnskapsnett inkluderer informasjon,
mennesker og ressurser anvendt i et inter-relatert system. Vi vii studere grunnleggende teorier i nett,
inklusiv sosiale nett, teknologiske nett og produktnett. Vi vii analysere hvordan nett har innflytelse pa
intra/inter-organisasjonelle miljo.
Innhold
Kunnskapsnett er komplekse system som inkluderer informasjon, mennesker og teknologiske ressurser.
Eksempler pa kunnskapsnett er nettverk med websider ph Internettet, eller et ekspertnett innen en
organisasjon. Kurset vii studere den teoretiske basis i nettverksteori, og starter med studier av sosiale
nettverk, folger opp med ny forskning i informasjonsnettverk som nettverk av websider og peer-to-peer
tjenestenett. A forstã livssyklus, styrke og svakheter i kunnskapsnett, er viktig for organisasjoner for a:
Etablere og fremheve nye produkt, for h dele ekspertkunnskap, for a yte phlitelig og kontinuerlig tjeneste.
Vi vii se pa eksisterende teori og forskning innen kunnskapsnett, og bruke programvare for simulering av
dynamikk i nettverk. Studenten vii bli bedt om 5. delta i forelesninger og ved diskusjoner rundt
pensumlitteraturen. Kurset vil inkludere et prosjektarbeide med programvaren og diskusjon av resultatene.
Litteratur
Tittel
Forfatter
Linked: The New Science of Barabasi, Albert-Laszlo
Networks
UCINET Social Network
Software Package
(shareware).
Small Worlds and the
Groundbreaking Theory of
Networks
Introduction to Social
Networks

Freeman, Borgatti og Everett

Buchanan, Mark

Hanneman, Robert A.

Forlag

Arstall

ISBN
Type
0738206679 Bok
Bok
Magazine!
Journal
0393324427 Bok

Bok

IDA780 Beslutningsstottesystemer
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Tilsvarende opptak ved Mastergradsstudiet
Undervisningssemester: Host
Uregelmessig - undervises ikke 2006
Undervisningssted:
Molde
Sprat( undervisning:
Engelsk
Sprak oppgJeksamen: Engelsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
2 t forelesning per uke. Organiserte ovelser. Gis uregelmessig (Ikke hosten
2006)
Arbeidskrav:
Innlevering av ulike arbeid til gitte frister
Vurderingsform:
50 % innleveringer, 50 prosjekt
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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IDA760 Modellering av forretningsprosesser
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprat( oppg./eksamen:
Speak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Tilsvarende opptak pa mastergradsstudiet.
Var
Molde
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Ledet selvstudium
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Skriftlig hjemmeeksamen og muntlig eksamen.
Bokstavkarakter

Formal
Kurset skal sette kandidaten i stand til a beskrive modeller av bedriftsprosesser for en rekke ulike formal.
Kurset skal gi kjennskap til bade metoder og verktoy og skal gi en overordnet forstaelse av samspillet
mellorn informasjonssystemer og organisasjon.
Innhold
Modellering av bedriftsprosesser er sentralt i forbindelse implementasjon av nye IT-systemer. Ved
implementasjon av sakalte ERP-systemer er utvikling av modeller pa ulike niva i organisasjonen helt
essensielt. Det samme er tilfelle innen e-business. Kurset vii inneholde tema innenfor systemdynamikk og
simulering, modellering av organisasjoner og prosesser, modellering av informasjonsflyt og arbeidsflyt
(workflow). En rekke konkrete eksempler vil bli gjennomgatt. Kurset vil ogsa omhandle praktisk
simulering av prosesser.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Sharp, A.&amp; McDermott,P.: Modeling —for Process Improvement and Application Development,
Artech House, Boston, 2001.

IDA765 Kunnskapsnett
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprhk undervisning:
Speak oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Tilsvarende opptak ved Mastergradsstudiet.
Host
Molde
Engelsk
Engelsk
Engelsk
Ledet selvstudium
Obligatoriske ovelser innen gitte frister.
Hjemmeeksamen (60 %). Deltakelse ph fotelesninger og praktiske ovinger
(40 ')/0)
Bokstavkarakter
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-

Kvalitetssikring, dokumentasjon og endringskontroll
Oppfolging og framdriftsrapportering
Kostnadsstyring og prosjektokonomi
Bruk av prosjektstyringsverktoy.

Litteratur
Tittel
Project Management -The
managerial Process

Forfatter
Gray,C.F., Larson,E.W.

Forlag

Arstall

ISBN

Type
Bok

IDA750 IT strategi — IT ledelse
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Speak oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Tilsvarende opptak pa mastergradsstudiet.
Var
Molde
Engelsk
Engelsk
Engelsk
4 t forelesning per uke. Praktiske ovingsoppgaver.
Obligatoriske ovinger levert inn en gitte frister.
Avgjores i samarbeid med studentene i forste kursuke.
Bokstavkarakter

Formal
Emnet skal gi det teoretiske og praktiske grunnlaget for ledelse, organisering og utarbeidelse av
virksomheters IT-strategier, deriblant oppbygging av en informasjonsarkitektur.
Innhold
Emnet viser hvordan IT kan utnyttes som et strategisk virkemiddel, bade med hensyn pa a pavirke
forretningsideer og til a gjennomfore disse. Modeller for utarbeidelse av en IT-strategiplan, fra
overordnede mal til praktisk implementering, diskuteres. Det vises hvordan en kan bygge opp en robust
IT-infrastruktur, og over denne en informasjonsarkitektur for bedriften. I emnet gis en inngaende
beskrivelse av oppgavene til en IT-leder, det som amerikanerne kaller CIO — Chief Information Officer — i
en bedrift. Ulike typer IT teknologier med vekt pa distribuerte systemer og nettverk presenteres, alt med
fokus a hvordan en kan utnytte teknologien for a oppna strategiske fordeler. Det gis en rekke eksempler,
fra nasjonal og internasjonal industri.
Litteratur
frittei
nformation Systems
angement in Practice

Forfatter
Forlag
McNurin, B.M., Sprague, R.H.

Arstall

ISBN

Type
Bok
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IDA625 Mikroprosessorteknikk
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprfik undervisning:
Sprfik oppg./eksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Bor ha kurs i Datamaskinarkitektur.
Host
Molde
Norsk
Norsk
Ledet selvstudium
Skriftlig rapport (50 "A). Muntlig eksamen (50 °A).
Bokstavkarakter

Formal
Kurset er generelt lagt opp for A gi studentene en innforing i bruken av programmerbar elektronikk i
styringssystemer.
Innhold
Kurset er bygget opp omkring en prosjektoppgave der studentene gruppevis skal utvikle et produkt fra ide
til ferdig (fungerende) prototype. Studentene vii i dette arbeidet bli fortrolig med bruk av CAD-system for
utlegg av kretskort, etsing av kretskort samt lodding av komponenter. De vil videre ire seg
programmering av mikrokontroller samt bruk av utviklingsanlegg for uttesting og bruk av den endelige
prototypen av mikrokontroller.

IDA725 Prosjektstyring
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Tilsvarende opptak pfi mastergradsstudiet eller 2 fir informatikk.
Forutsetter erfaring i bruk av IT-verktoy, og statistikkunnskaper.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Engelsk
Sprfik oppg./eksamen: Engelsk
Sprfik Litteratur
Engelsk
Undervisning:
2 t forelesning per uke. Praktiske ovinger.
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi en grundig innforing i metoder og teknikker for styring av store prosjekt, herunder ogsa ITprosjekt.
Innhold
Kurset vi! omfatte:
Identifisering og organisering av prosjekt
- Prosjektnedbryting og terminplanlegging
Kostnadsestimering, usikkerhet
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Formal
Malet med kurset er a gi en oversikt over hva integrerte forretningssystemer er, og hvordan disse kan
samhandle med andre systemer.
Innhold
Integrerte forretningssystemer ogsa kalt Enterprise Resource Planning — ERP — systemer gir bedrifter et
integrert IT-system for a handtere forretningsprosesser som regnskap og finans, kundeforhold, handel og
logistikk, beholdning, planlegging av prosjekter og produksjon, administrasjon av materialressurser,
analyse av bedriften og mer. Samtidig skapes konkurransekraften til en bedrift i stadig storre grad i
samhandlingen med aktorer i en verdikjede. Dette kurset gir en oversikt over ERP-systemer, deres
arkitektur og muligheter for samhandling med andre systemer. Noen ERP-systemer er SAP, Oracle og
Microsoft Business Solutions, og for samhandling er standarden ebXML viktig. Det blir gift en stone
ovingsoppgave hvor en ERP-applikasjon skal konfigureres og administreres av studenter, og hvor denne
skal samhandle med ekstern programvare for datafangst eller med andre ERP systemer.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Under vurdering

IBE610 Bachelorgradsoppgave
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Bestatt alle obligatoriske kurs i bachelorstudiet i informatikk eller
informasjonsbehandling
Undervisningssemester: Var
Forste gang varen 2010 (Tidligere betegnelse INF 390)
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk og engelsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Undervisning:
Veiledning av oppnevnt veileder
Arbeidskrav:
Arbeidet utfores selvstendig eller i gruppe. Sluttrapport for prosjektet
leveres innen 1. juni. NB! Studenter som skal ta mastergrad i
informatikk/informasjonsbehandling kan erstatte IBE610 med andre kurs.
Vurderingsform:
Vurdering av sluttrapport i prosjekt
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi studenten erfaring med

a utfore et selvstendig arbeid (alene eller i gruppe).

Innhold
Prosjektets art og omfang avtales med veileder.
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IBE380 Robuste og sikre system
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
IBE150 og IBE115
Undervisningssemester: Var
Forste gang vfiren 2009 (Tidligere betegnelse IDA 380)
Molde
Undervisningssted:
Norsk
Sprak undervisning:
Speak oppg./eksamen: Norsk
Norsk og engelsk
Speak Litteratur
4 t forelesning per uke
Undervisning:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Arbeidskrav:
Alle ovinger (25 %), 2 t skriftlig midttermineksamen (25 %) og 2 t skriftlig
Vurderingsform:
slutteksamen (50 %).
Karaktertype
Bokstavkarakter
Formal
Emnet gir innforing i oppbygning og anvendelse av robuste og sikre nettsystemer.
Innhold
Emnet er delt inn i de tre hovedmoduler: tilgjengelighet, konfidensialitet (hemmelighold) og integritet
(informasjonssikkerhet). Modulen om tilgjengelighet omhandler metoder for A beregne ulike mai pa
tilgjengelighet, prinsipper for design for tilgjengelighet og prinsipper for dynamisk kontroll og styring av
nettverk. Konfidensialitetsmodulen omhandler teknikker og systemer som ivaretar behovet for
hemmelighold av informasjon for personer, bedrifter og organisasjoner. I modulen inngar en oversikt over
PKI (Public Key Infrastructure), elementene i denne og anvendelsesomrader av PKI for meldingssikkerhet
(S/MIME) og silcring av tillit til identiteten til kommunikasjonspartnere (autentisering). I modulen om
integritet inngar en innforing i oppsett av kontrakter (Service Level Agreements, SLAs), metoder for a
kartlegge sarbarheten til systemer ved gjennomforing av palitelighets- og risikoanalyser, og sikring av
informasjon ved filtreringsmekanismer (brannmurer).
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Utdelte artikler

IBE530 Samhandlende forretningssystemer
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
IBE100, IBE150 og IBE450
Undervisningssemester: Host
Forste gang hosten 2009
Molde
Undervisningssted:
Norsk eller engelsk
Speak undervisning:
Sprak oppgJeksamen: Norsk eller engelsk
Norsk eller engelsk
Sprfik Litteratur
4 timer forelesning per uke.
Undervisning:
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %)
Bokstavkarakter
Karaktertype:
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Innhold
Gjennomforing av relevante prosjekter og oppgaver innen alle sentrale emner.
Gjennomgang av temaer som:
• Form idling av informasjonen pa nettsteder. (Informasjonsarkitekturens anatomi.)
• Strukturering av informasjon ved hjelp av XML. (Semantisk markering.)
• Dokument lagring og gjenfinning
• Dokumentsok pa Internett
• Dokumentdistribusjon og e-publisering (CMS)
• Arbeidsflyt og informasjonsstyring (CMS)
Litteratur
Tittel
Information Architecture for
the World Wide Web:
Designing Large-Scale Web
Sites
An Introduction to Xml And
Web Technologies

Forfatter
Louis Rosenfeld, Peter
Morville

Forlag
O'Reilly
Media

Arstall
2002

ISBN
0596000359

Type
Bok

Anders Moller, Michael I.
Schwartzbach

Addison
Wesley
Publishing
Company

2006

0321269667

Bok

IBE345 Mobile applikasjoner
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
IBE150 og IBE200
Undervisningssemester: VatForste gang varen 2009
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
4 t forelesning per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister
Vurderingsform:
4 t skriftlig slutteksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi forstaelse for muligheter og begrensninger for applikasjoner hvor mobile og tradlose
enheter inngar som en del av losningen. Det skal ogsa gi kompetanse i utvikling av slike anvendelser.
Innhold
Kurset gir en oversikt over mobile enheter og tradlos teknologi. Det gas dypere inn pa
applikasjonsutvikling basert pa meldirigsfienester (feks. SMS og MMS), smarte klienter (Java, J2ME,
CE.Net), tynne klienter og WAP/XHTML (mobilt internett), lokasjonsbaserte tjenester, synkronisering og
persistens.
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Formal
Kurset skal gi studenten et helhetlig syn ph hvordan moderne informasjonsteknologi kan utnyttes i
bedrifter og organisasjoner. Det legges vekt pa a fa fram hvordan IT bade kan vxre en padriver for A legge
opp en ny forretningsstrategi, og som et verktoy for a gjennomfore forretningsprosessene som folger av
strategien. Gjennom kurset skal en bli i stand til a vurdere pA hvilke omrader IT kan benyttes.
Innhold
Det legges vekt ph aktiv medvirkning fra studentene. Kurset bar ingen fasitsvar. Isteden vii vi konsentrere
oss om a finne nye mater a utfore forretningsprosesser pa, A analysere effekten av disse og a vurdere
kostnadene ved en implementasjon. En rekke case vil bli presentert, bAde fra norske og utenlandske
bedrifter. Her studerer vi bade overordnet strategi og alternativer for implementasjon, fra programvare og
ned til maskinvare
Litteratur
Tittel
Information Systems
Mangement in Practice

Forfatter
Forlag
McNurin, B.M., Sprague, R.H.Pearson

Arstall
2006

-

ISBN
ISBN 0-13196877-7

Type
Bok

IBE310 Dokumentbehandling og informasjonsstyring
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Kjennskap til programmering, markeringssprak som HTML og floe
databaser.
Undervisningssemester: Host
Forste gang hosten 2009 (Tidligere betegnelse IDA350)
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk eller engelsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
4 t forelesning per uke.
Arbeidskrav:
Obligatoriske (winger levert innen gitte frister.
Vurderingsform:
4 timers skriftlig slutteksamen (100 "A).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Studentene skal lxre om informasjonsarkitektur og benytte dette til A forbedre informasjonsflyt i bedrifter,
mellom bedrifter og mellom bedrifter og forbrukere. De skal ogsa tilegne seg kunnskap om den formelle
oppbyggingen og bruken av markeringssprak (XML) og tilstotende teknologier, samt lwre hvordan XML
kan forenkle dokumentbehandling i bedriften og informasjonsformidling pA Internett (for eksempel vha
Web services).

Etter A ha tatt dette kurset skal studenten kunne hjelpe bedrifter med den stadig okende
dokumentasjonsmengden som medforer behov for A kunne presentere, strukturere, konvertere, behandle
og oppbevare dokumenter pa elektronisk form.
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Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

4 timer forelesning per uke.
Obligatoriske ovinger
4 t skriftlig eksamen
Bokstavkarakter

Formal
Formalet med kurset er a gi studentene en oversikt over vilctige problemstillinger og metoder i forbindelse
med gjennomforing av IT/IS prosjekt. Etter h ha gjennomfort kurset skal studentene forsta hva som
kjennetegner et prosjekt, hvordan arbeidet i prosjektet organiseres og ledes. Studenten skal ogsa kunne de
vanligste metodene for a sikre kvalitet og framdrift.
Innhold
I kurset droftes informasjonssystemets betydning for en bedrifts forretningsstrategi og behovet for endring
som folge av at omgivelsene endres. Dette danner som oftest utgangspunktet for h gjennomfore ITprosjekt. Kurset tar opp folgende tema:
- utviklingsmodeller og livssyklus for informasjonssystemer
- prosjekters profil og kjennetegn ved prosjektarbeid
- prosjektplanlegging og arbeidsstruktur
- metoder for a estimere arbeidsvolum
- tidsplanlegging og ressursbelastning
styring og kontroll av framdrift og kostnader
kvalitet i prosjektarbeidet
identifikasjon og styring av risikoelementer
- verdiskaping, prosjektsalg og forhandling
behandling av kunde- og leverandorrelasjoner
ledelse og organisering av prosjektgrupper
- prosjektlederrollen
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Yeates, D; Cadle, J; Management for Information Systems, Prentice Hall 2006, 4th edition.

IBE250 Strategisk bruk av IT
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Erfaringer med IT gjennom studie eller jobb
Undervisningssemester: Var
Varen 2008
Molde
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
6 timer forelesning per uke.
Arbeidskrav:
7 obligatoriske ovelser levert innen gitte frister
Vurderingsform:
4 timers skriftlig eksamen (100 %)
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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Innhold
OSI-modellen, nettverksmedier, ethernetteknologi, nettverksprotokoller, blant annet TCP/IP, diverse
rutingprotokoller, IP-adressering, nettdesign og nettverkssikkerhet. Undervisningsmateriellet fra Cisco vii
bli revidert snart, og det tas derfor forbehold om at det kan bli noen endringer i kursinnholdet.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Nettbasert undervisningsmateriell fra Cisco. Tilleggslitteratur bestemmes senere.

IBE216 Datanettverk 2
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Forutsetter IBE215
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Undervisningen blir pt engelsk hvis det er behov for det.
Speak oppg./eksamen: Engelsk
Sprfik Litteratur
Engelsk
Undervisning:
Forelesninger, nettbasert selvstudium med moduleksamener underveis,
laboratoriearbeid.
Arbeidskrav:
Obligatoriske laboratorieovinger og moduleksamener.
Vurderingsform:
Kurset bestfir av to deler. Hver del avsluttes med en nettbasert
deleksamen, et prosjektarbeid og en praktisk eksamen. De nettbaserte
deleksamenene teller 50
prosjektarbeider og praktiske eksamener 25
% hver.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formfil
Kurset er en fortsettelse av IBE215 gi grundigere kunnskaper om datanettverk og protokoller,
konfigurering av rutere og switsjer, samt forsthelse av hvordan nettverkstrafikk styres og filtreres.
Inn hold
Ip-adressering og subnett, protokoller, konfigurasjon av rutere og switsjer, VLAN, NAT, DHCP, WANteknologier
Aktuell litteratur (kan bli endret):
Nettbasert undervisningsmateriell fra Cisco. Tilleggslitteratur bestemmes senere.

IBE240 Ledelse og gjennomforing av IT - prosjekter
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprat( undervisning:
Sprfik oppg./eksamen:
Speak litteratur:

7,5
IBE150 og IBE200 (eller tilsvarende)
Host. Forste gang 2008
Molde
Norsk
Norsk
Engelsk
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Vurderingsform:
Karaktertype:

4 t skriftlig slutteksamen (75 °/0). Obligatorisk oppgave (25 %).
Bokstavkarakter

Formal
Erfaring i bruk av datamodeller for beskrivelse av virksomheter og for utvikling av databaser
Trening i SQL
Kjennskap til databasearkitekturer og deres implementering. Kunnskap om teknologier for og
administrasjon av virksomheters hukommelse.
Innhold
Folgende tema omhandles:
Datamodellering og normalisering
SQL
Arikitekturer for lagring og behandling av data -Optimalisering av relasjonsdatabaser -Transaksjoner
-Triggere -Klient/tjenerproblematikk og distribuerte databaser -Objektorientert dataadministrasjon Organisatorisk etteretning -XML og datautveksling -Dataintegritet og dataadministrasjon -Web og
databaser
Litteratur
Tittel
Forfatter
Databases & Organizations, Richard T. Watson
5th Edition

Forlag
Wiley

Arstall
2005

ISBN
978-0-47171536-8

Type
Bok

IBE215 Datanettverk 1
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Studenten ma beherske engelsk.
Undervisningssemester: VatForste gang varen 2008
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Undervisningen blir pa engelsk hvis det er behov for det.
Sprak oppg./eksamen: Engelsk
Sprak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
Forelesninger og laboratorieovinger til sammen 3timer per uke, nettbasert
selvstudium med moduleksamener.
Arbeidskrav:
Obligatoriske laboratorieovinger og moduleksamener.
Vurderingsform:
Kurset bestar av to deler. Hver del avsluttes med en nettbasert
deleksamen, et prosjektarbeid og en praktisk eksamen. De nettbaserte
deleksamenene teller 50 %, prosjektarbeider og praktiske eksamener 25
hver.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset gir bakgrunnskunnskap om datakommunikasj on, datanettverk, nettverksprotokoller og
grunnleggende nettverkssikkerhet.
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Aktuell litteratur (kan bli endret):
Andrew Pitonyak, Macros Explained, Hentzenwerke Publishing, 2004.
Alvin Bruney, Visual Studio Tools for Office 2005.Wrox Press, 2006.

IBE209 Brukerstotte og brukeropplgering
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen
Undervisningssemester: Host
Forste gang hosten 2007 (Tidligere betegnelse IDA209)
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk/Engelsk
Speak oppgleksamen: Norsk/Engelsk
Speak Litteratur
Norsk/Engelsk
Undervisning:
Forelesninger, praktiske ovelser og gruppearbeid
Arbeidskrav:
Tilstedevxrelse og deltagelse i undervisningen vii vxre vesentlig i dette
kurset, da innholdet er sterkt knyttet til a lwre ferdigheter man trenger
som veileder/instruktor. Undervisningen vil besta av forelesninger,
praktiske ovinger og gruppearbeid. I kurset skal man arbeide med
oppgaver. Pa noen oppgaver kan man arbeide med individuelt og pa flere
oppgaver skal studenter jobber sammen i grupper. Tema for
prosjektoppgaver fastsettes av fagl2erer. Det gis karakter pa alle oppgaver
innen prosjektarbeidet.
Vurderingsform:
Prosjektarbeid (60 °A) og skriftlig eksamen (40 %)
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Studenten skal fâ forstaelse for lxring, undervisning og veiledning og dermed bli i stand til
brukerstette og brukeropplwring.

a gi

Innhold
Teorier om 1ring, veiledning, vurdering og tilbakemelding.
Bruk av Learning Management
System (LMS). Produksjon av opplxringsmateriale. Organisering av brukerstotte og brukeropplxring.

IBE210 Databaser
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Kjennskap til programmering og databaser gjennom IBE150 og IBE200
Undervisningssemester: Host
Forste gang hosten 2008 (Tidligere betegnelse IDA210)
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Sprat( Litteratur
Engelsk
Undervisning:
5 t•forelesning og 2 t ledet ovelse per uke.
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgaver !evert innen gitte frister.
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(monolittiske) program.
Innhold
Det viktigste vii vxre bygging av program og logikk, med vekt pa a forsta variabler og tilordning,
datatyper (tall, strenger, tabeller, hash, objekt), typekasting og sammenligning, logiske uttryklc (enkel
boolsk algebra) og valg, gientagelser (lokker), modularisering (prosedyrer, funksjoner, klasser og
metoder; overforing av parameter) og rekursjon. De viktigste algoritmer for sortering, fletting og soking
beskrives. Teknikker i hendelsesstyrt kjoring blir belyst. Utover det rent programmeringstekniske, gis
enkel opplwring i av data (fra brukere, filer og eksterne kilder), av data (i grafiske og tekstlige former),
samt . Kurset gir ikke opplxring i overordnede metoder for a lage storre programsystem.
Aktuell litteratur (kan bli endret):
David Schneider, Introduction to Programming, Prentice-Hall, 2006.

IBE200 Integrerte informasjonssystemer
Studiepoeng:
15
Innforing i Programmering (IBE150)
Forkunnskaper:
Undervisningssemester: Var
Forste gang varen 2008
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Speak Litteratur
Engelsk/norsk
6 t forelesning per uke.
Undervisning:
Arbeidskrav:
Obligatoriske ovinger levert innen gitte frister.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi praktisk kunnskap i a sy sammen separate programsystem, og lage skreddersydde losninger ph behov
som ikke loses av enkeltsthende (monolittiske) system.
Innhold
Programsystemers oppbygning, og typiske problemstil linger innen "IT skreddersom" (forretningsmessige
og driftsmessige). Teknikker for integrasjon, herunder: a) Bruk av interne API for a fa oversikt over driftsog maskinnwre data som brukere og grupper, maskiner, disker, filer og kataloger, b) utnytting av ferdige
programdeler innen kontorstotte, som regneark, epost, web, databaser, bilder, tegninger og dokument, og
c) samhandling med eksterne tilbydere av informasjon (f.eks. produktdata og finansdata) samt utvikling
av egne tilbud (feks. informasjon om egen virksomhet som produktkatalog, prislister). Viktige
teknologier innen informasjonslogistikk (som objelctmodeller, XML og Web Services) vil bli brukt, men
her anbefales kurset i Dokumentbehandling for videre studier. Integrasjon mot databaser blir brukt, men
for detaljer anbefales Databasekurset. Integrasjon mot ERP-systemer og datafangst behandles i ERPkurset.
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IBE115 Serverdrift
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Forste gang varen 2008
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Sprak Litteratur
Norsk
Undervisning:
2 t forelesning per uke. Ovingsoppgaver i eget driftslaboratorium.
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsform:
4 timers slutteksamen (100 %)
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en praktisk innforing i drift av nettverkstjenester og sikring av disse, samt kunnskap om de
grunnleggende protokollene brukt. Skal ogsa gi forstaelse av hvordan operativsystemet virker.
Innhold
• Operativsystemer, herunder Windows og UNIX.
• Nettverkstjenester (hjemmesider, e-post, fildeling, innlogging, katalogsystemer, addressering ...)
• Sikring av nettverkstjenester (IPS, IDS, brannmur, overvakning ...)
• Skripting og automatisering av driftsoppgaver.
De praktiske ovelsene (i drift av nettverkstjenester) blir vanligvis gjort pa Linux-maskiner.
Litteratur
Tittel
Linux tjenestedrift

JForfatter
frvlads E. Eilertsen og Arne
jorn Mikalsen

Forlag
TISIP

Arstall
2003

ISBN
Type
82-05-31146-3 Bok

IBE150 Innforing i programmering
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Kjennskap til bruk av datamaskiner
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppgleksamen: Norsk
Speak Litteratur
Engelsk
Undervisning:
6 t forelesning per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske innleveringer til gitte frister.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi grunnleggende praktisk kunnskap om programmering slik at en kan utvikle egne enkeltstaende
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Informatikk og informasjonsbehandling
IBE100 Funksjonell web-design
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprfik oppg./eksamen:
Speak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Ingen spesielle
Host
Molde
Norsk
Norsk
Engelsk
6 t forelesning per uke. Praktiske ovingsoppgaver.
10 obligatoriske ovinger levert innen gitte frister
4 t skriftlig eksamen (100 °M.
Bokstavkarakter

Formfil
Gjennom kurset skal en here a vurdere og a bygge opp funksjonelle Web-sider, dvs. sider som kan hjelpe
brukeren a oppna et mal. Samtidig skal en fa inn grunnleggende begreper om modeme brukergrensesnitt.
Innhold
Formalisering, evnen til a gi en eksakt og entydig beskrivelse av en prosess, er grunnlaget for all
databehandling. Gjennom kurset skal en fa en grunnleggende forstaelse for dette begrepet. Gjennom
digitalisering kan vi la datamaskinen ta seg av mange operasjoner som for var manuelle, feks.
billettbestilling, pengeoverforing eller avspilling av musikk. Med disse begrepene vil vi vxre i stand til
vurdere anvendelser for modeme databehandling.
I kurset skal vi fokusere pa Web-baserte anvendelser, bade B2C (Business-to-Consumer) og B2B
(Business to Business) applikasjoner. En rekke "case" fra norske og internasjonale Web-sider vil bli
analysert. Vi skal fa fram hva som skal ti! for A utvikle en funksjonell Web-side, og hvilke fallgruver en
bor unnga.
Kurset er praktisk lagt opp, og studentene vii gjennomfore egne analyser og tester gjennom
ovingsoppgavene. Vi skal se pa verktoy som HTML og XML, og studere kommunikasjonskanaler fra
SMS, via epost ti! videokonferanser.
Litteratur
Tittel
Forfatter
The Internet, the Web and
Olsen, Kai A.
eBusinesss. Formalizing
applications for the real world
(hele boka er pensum)
Prioritizing Web Usability
Jakob Nielsen and Hoa
Loranger

Forlag
Scarecrow Press

Arstall
2005

New Riders Press, 2006
Berkeley CA

ISBN
Type
ISBN 0-8108- Bok
5167-0

ISBN 0-32135031-6

Bok
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B0K910 Studentbedrift
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
Tilsvarende BOK900
Undervisningssemester: Ikke noe fast
Undervisningssted:
Kan variere
Sprak undervisning:
Norsk eller engelsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Speak Litteratur
Norsk eller engelsk
Undervisning:
Studentbedrift etableres av en gruppe pa minst tre studenter. Maksimal
gruppestorrelse bor ikke vxre over atte. Til bedriften knyttes det en
veileder fra hogskolen og en mentor fra nwringslivet. Veiledning og
rfidgivning avtales underveis
Vurderingsform:
Bedriftens dokumenter, herunder forretningsplan, firsberetning, regnskap
og styreprotokoller. Det skal gis en muntlig presentasjon av bedriften og
oppnadde resultater
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Formalet er a gi innsikt i etablering, drift og avvikling av en bedrift basert pa en konkret forretningside.
Metoden Studentbedrift er utviklet av Ungt Entreprenorskap for a gi studenter gode vilkar og muligheter
for a trene pa bedriftetablering og fa kunnskaper om dette. Det primwre er den lxringen som skjer i
prosessen med a etablere og drive Studentbedriften. Det er Iring og ikke nxring som er fokus, noe som
vises blant annet ved at Studentbedriften ma avvikles etter 12 maneder
Innhold
En Studentbedrift er bygd opp etter en vanlig bedriftsmodell og ligger nwrt opp til et aksjeselskap.
Andelseierne representerer her aksjonxrene. En Studentbedrift skal registreres hos Ungt Entreprenorskap
og Enhetsregisteret i Bronnoysundregisteret. Gjennom samarbeidet med Bronnoysundregistrene har Ungt
Entreprenorskap lagt til rette for at Studentbedriftene blir registrert med eget organisasjonsnummer, som f.
eks. brukes nar Studentbedriften oppretter bankkonto. En Studentbedrift er regnet som en ideell
organisasjon noe som gir fritak for moms og skatt sã lenge omsetningen er under 140 000 kr. Blir
omsetningen hoyere enn dette, ma Studentbedriften registreres som en ordinxr bedrift med de regler og
lover som gjelder for dette.
I lopet av tolv maneder skal folgende faser gjennomfores:
- Utvikle en forretningside og organisere bedriften (styre, daglig leder, revisor, m.m.).
- Registrere bedriften.
- Skaffe startkapital.
- Skrive forretningsplan og arsrapport.
- Drift og produksjon: administrasjon, regnskap, salg, markedsforing og sa videre.
- Avvikle Studentbedriften.
Litteratur
McKinsey: Fra Ide til fly virksomhet, McKinsey & Company, 1998.
Ungt Entreprenorskap: Startpakke for studentbedrifter (ma kjopes)
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Content
The course will use a specific ERP-system named SAP in an online fashion. In addition different ways of
implementing an ERP-system will be discussed as well as costs of acquiring, implementing, and
maintaining such systems.
Literature
Title
lAuthor
Enterprise Resource Plannine Sumner

her

ear
New J

13-140343-5 IBook

B0K900 Ide- og forretningsutvikling (Generator)
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprat( oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:

Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

3
Ingen spesielle, men det er en fordel med noe okonomisk bakgrunn
Host
Blir annonsert
Norsk
Norsk
Norsk
2 samlinger a 2 dager med undervisning. En av samlingene foregar pa
hotel] e.l. I lopet av fire uker etter siste samling skal det utarbeides en
forretningsplan. Arbeidet utfores i grupper. Til hver gruppe blir det
tilknyttet en veileder. Oppstart og gjennomforing blir annonsert swrskilt.
Undervisningen skjer dels sammen med hogskolene i Volda og Alesund
Obligatorisk deltakelse pa alle samlinger
Innlevert forretningsplan
Bestatt / Ikke bestatt

Formal
Formalet er a gi innsikt i utvikling og presentasjon av en forretningside, forutsetninger for en
bedriftsetablering og hvilke komponenter en forretningsplan ma inneholde
Innhold
Kort innforing i forretningsstrategi, herunder:
- Forretningside og vision.
- Interne og eksterne analyser (SWOT).
- Strategiske valg og handlingsplaner.
- Marked, markedsforing og kjopelcriterier.
Innforing i kreative teknikker for ideutvikling. •
Presentasjon av forretningside og utarbeidelse av konkret forretningsplan.
Litteratur
Kursdokumentasjon.
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Formal
Gi en videreforing i arsoppgjor og god regnskapsskikk for privat sektor.
Gi studenten kjennskap om formelle krav til arsregnskapet, herunder formelle prosedyrer og tidsfrister ved
utarbeidelse av arsregnskapet for de forskjellige selskapstyper, og evt. krav til innsendelse til
Regnskapsregisteret.
Innhold
- Behandling (vurdere, verdsette, klassifisere og presentere) alle typer regnskapsposter (inntekter,
kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital). I dette inkluderes omarbeidelse av forelopige
regnskapsutkast og/eller foreta vurdering av flere alternative losninger av et regnskapsproblem.
Diskusjon og losning av teoretiske problemstillinger innenfor arsregnskapet med utgangspunkt i
gjeldende lovverk og regnskapsstandarder.
Presentasjon av deler av eller hele arsregnskap og arsberetning (herunder inngar noter,
konsernregnskap og kontantstrom).
- Anvendelse av de rettslige regnskapsbegrepene grunnleggende regnskapsprinsipper og god
regnskapsskikk, og were oppdatert med hensyn til endringer i disse begrepene.
Valgmuligheter for sma foretak.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Arsoppgjoret i teori og praksis Huneide, Jens-Erik m. fl
Revisors handbok

Forlag
Arstall
Gyldendal Norsk Ny hvert 'dr i
Forlag
januar
Den norske
Ny hvert 'At- i
Revisorforening
januar

ISBN

Type
Bok
Bok

B0K700 Enterprise Resource Planning systems (ERP-systems) with SAP
Credits:
7,5
Prerequisites:
Open for master students in logistics or computer science.
Semester:
Spring
Location:
Molde
Language Instruction: English
Language Assignments
and Evaluation:
English
A mix of ordinary lectures 3 hours a week in some weeks and more
Instruction:
intensive work in other weeks.
Evaluation:
Under consideration, but probably a mix of assignments and 3 hour
individual written examination.
Grades:
Letter
Objectives
The course is aimed to make the students familiar with the use and organisation of an ERP system. Such
systems have become very common tools for large firms and they are used to co-ordinate the activities of
the firm, both internally between the different depeartments and externally between the firm and its
suppliers and customers.

Ill

Litteratur

B0K530 Okonomisk styring
Studiepoeng:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

5
Var
Molde
Norsk
Norsk
3 timer forelesning per uke.
Ingen spesielle utover tilegnelse av pensum.
3 t skriftlig slutteksamen teller 100 %.
Bokstavkarakter

Formal
Dette kurset tar for seg ulike problemstillinger knyttet til styring av bade sma og store foretak. For
eksempel diskuteres aktivitetsbasert regnskap, internprising og resultatmaling.
Innhold
Aktivitetsbasert regnskap
Okonomisk styring av sma foretak
Okonomisk styring av store foretak
Litteratur
Tittel

Forfatter

Forlag

Arstall

ISBN

Type

Oppgis av fagleerer ved
semesterstart

B0K610 Finansregnskap 2
Studiepoeng:
15
Forkunnskaper:
B0K410 Finansregnskap 1
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
6 t forelesning pr uke
Arbeidskrav:
Obligatorisk innlevering av en gruppeoppgave
6 t skriftlig avsluttende eksamen
Vurderingsform:
Karaktertype:
Bokstavkarakter
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B0K520 Internasjonal finansiering
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Fag som tilsvarer de fire forste semestrene 1) Internasjonal logistikk i
Alesund eller 2) Okonomi og administrasjon i Molde
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde og Alesund
Sprfik undervisning:
Norsk (dersom det melder seg utenlandske studenter foreleses kurset pt
engelsk)
Sprfik oppg./eksamen: Norsk eller engelsk
Sprak Litteratur
Engelsk
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgaver og case.
Vu rderingsform :
Midttermineksamen (30 %). 5 timers skriftlig slutteksamen (70 °/0).
Kara ktertype:
Bokstavkarakter
Formfil
Studenten vil lwre om det globale finansielle systemet, det multinasjonale selskapet sine utfordringer med
spesiell vekt pa risiko og finansiering. Temaer som sokes dekket er valutakurser og likevekt i
internasjonale markeder, risikoinstrumenter som terminkontrakter og opsjoner for bade valutakurser og
renter, internasjonale kapitalkostnader og internasjonal finansiering inklusiv kapitalstruktur, internasjonale
prosjekter, politisk usikkerhet og internasjonale investeringsanalyser.
Innhold
Temaer som dekkes i kurset er (beskrevet pa engelsk):
1. Global Financial Environment is an introduction to the global financial environment in which the
multinational enterprise (MNE) exists. Topics are corporate governance, currency terminlogy and
balance of payments.
2. Foreign Exchange Theory and Markets examine how foreign exchange theories and markets operate
as background knowledge that must be understood by management of MNEs in order to measure and
manage their firm's foreign exchange risks. Topics are the foreign exchange market, foreign currency
derivatives, international parity conditions, and forcasting foreign exchange rates.
3. Foreign Exchange Exposure uses the bacground from Part 2 to analyze the task of measurring and
managing foreign exchange exposure. Topics are transaction, operating, accounting anf tax
exposures. Topics are transaction, operating, accounting and tax exposures.
4. Financing the Global Firm examines how a firm can use the global capital market to minimize its cost
of capital and maximize its access to capital. A firm needs to achieve a certain global cost and
availability of capital in order to compete successfully in both its domestic and foreign markets.
Topics are a firm's cost of capital, sourcing equity in global capital markets, financial structure and
access to debt markets, and interest rate risk.
5. Foreign Investment Decisions analyzes how a firm transitions from the international trade stage to
become a full-blown multinational firm. Topics are theory and strategy for foreign direct investments,
adjustment for political risk, global tax environment, capital budgeting of foreign projects, cross
border mergers and acquisitions, and risk reductions through international diversification.
6. Managing Multinational Operations focus on the intricacies of managing a MNE's ongoing global
operations, a task that requires most of a financial manager's attention. Topics are reposition funds,
managing working capital efficiently, all elements of traditional export and import trade financing,
and finally advanced topics in international financial managment.
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Kvalitetskontroll
Revisjon og etikk
- Etiske problemer i revisjon
Generelletisk teori
Revisjonsteori og revisjonsmetode
- Revisjonsteori
- Planlegging
- God revisjonsskikk
- Forvaltningsrevisjon
- Forretningsforstaelse, kunnskap om revisjonsklientens virksomhet og vurdering av intern kontroll
herunder i
- Vurdering av risiko og vesentlighet
Valg av revisjonshandlinger
Revisjonsbevis og testmetoder
Vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen
- Mislighetsoppdagelse
- Vurdering av revisjonsbevis og dokumentasjon
- Revisors rapportering (brev, revisjonsberetning, likningsmyndigheter my.)
- Revisor spesialomrader og beslektede tjenester
- Assurance-tjenester
For bade teori- og metodedelen forutsettes det at revisjonsstandardene legges til grunn i undervisningen,
silk at studentene far et inngaende kjennskap til hva som er god revisjonsskikk pa det aktuelle omradet.
Litteratur
Tittel
Etikk, moral og revisjon
Den eksterne revisor

Forfatter
Gulden, Bror Petter
Gulden, Bror Petter

Revisjon: Teori og metode

Gulden, Bror Petter

Descartes - revisjonsmetodikk:
handbok.
Revisors handbok
Revisjon - en casebasert
innforing

Rekdal, Eddie

Forlag
Arstall
DnR Forlaget
2003
Gyldendal
2005
Akademisk Forlag
Cappelen Akademisk 2004
Forlag
Den norske
2000
Revisorforening
Den norske
Ny i januar
revisorforening
hvert ár
Debet Forlag
2004

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok

82-7082-107-1 Bok
Bok
82-91804-05-2 Bok
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Videre tar kurset for seg avansert bruk av regneark, herunder ogsa makroprogrammering med vekt pa
makroprogrammering i regnearkprogrammet Ms Excel. Makroprogrammering tilbyr muligheter for
avansert bruk og automatisering av oppgaver. Videre tilbyr makroprogrammering mulighet til A lage
hensiktsmessige brukergrensesnitt i regnearkene.
tillegg behandles ogsa ERP systemer (Enterprise Resource Planning/virksomhetsintegrerte
informasjonssystemer) som benyttes for a automatisere og integrere informasjonsbehandling pa
virksomhetsnivA.
Kurset legger opp til praktisk bruk av programvare og det ma paregnes utstrakt egenaktivitet med bruk av
datamaskin.
Innhold
Databasehandtering og datamodellering.
Integrasjon mellom bedriftens databaser og andre programmer.
Automatisering av informasjonsbehandling.
- Regneark og makroprogrammering.
- Enterprise Resource Planning systemer (ERP).

BOK510 Revisjon
Studiepoeng:
20
Undervisningssemester: Host til var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Sprat( oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
6 t forelesning per uke.
Arbeidskrav:
Obligatorisk gruppeoppgave og to flervalgstester.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en innforing i rammebetingelser for revisor, revisjonsfagsteori og revisjonfagsmetode samt etiske
refleksjoner.
Innhold
Rammebetingelser for revisjon:
Rammebetingelser for revision i privat sektor
Rammebetingelser for revision i offentlig sektor
Revisors rolle i samfunnet
Behov for revision og revisjonsplikt
Godkjenning av revisorer
Objektivitet og uavhengighet
- Revisors oppgaver •
Taushets- og opplysningsplikt
- Nye oppdrag og fratreden
- Erstatningsansvar
Sanksjoner mot revisor (herunder straffeansvar)
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behandlingen av finansregnskapsteori vii dekke disse emnene:
- Det tradisjonelle arsregnskapets begreper og klassifikasjoner
- Prestasjons- versus formuesorienterte regnskapsteorier
- Den amerikanske begrepsrammen
- Eiendeler
- Gjeld og egenkapital
Inntekter og gevinster
- Kostnader og tap
Emne 2: Regnskapsorganisering
Organisering, planlegging og gjennomforing av aktivitetene i tilknytning til regnskaps- og
okonomifunksjonen. Registreringen og de kontrollmessige aspekter ved bruk av IT-baserte
regnskapssystemer. Regnskapets rammebetingelser gjennom lovbestemte krav tilregnskapet, og hvordan
disse ma innarbeides i virksomhetens regnskaps- og kontrollsystem. Intemkontrollens mal, virkemidler,
kartlegging og vurdering.
Litteratur
Tittel

Forfatter
Forlag
Arstaii
Arsregnskabsteori
Elling, Jens Oluf
Arsregnskapet i teori og
Huneide, Jens-Erik m. fl,
praksis
Jens-Erik m. fl
Arsregnskapet - oppgaver og Kristoffersen, Trond
losninger
Havstein/Moen
Cappelen Akademisk Forlag 2005
Regnskapsorganisasjon

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok
Bok

B0K405 Data og informasjonsbehandling
Studiepoeng:
15
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Kristiansund
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
5 timer forelesning per uke.
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgaver.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi en introduksjon til sentrale emner innenfor modeme informasjonsbehandling i bedrifter.
Bruk av relasjonsdatabaser i kombinasjon med muligheter for integrasjon og automatisering tilgiengelig i
standard kontorprogramvare kan brukes for a effektivisere arbeid med behandling av informasjon
gjennom reduksjon av manuelt arbeid. I tillegg unngas dobbeltarbeid og antall fell reduseres.
En del av kurset tar opp konstruksjon og bruk av relasjonsdatabaser. Relasjonsdatabaser er det mest brukte
verktoyet for a lagre strukturerte data som for eksempel kunde- og lagerregister i bedrifter.
Data lagret i bedriftens relasjonsdatabaser kan videre integreres inn i andre programmer som for eksempel
programmene i Ms Office serien for videre bearbeiding. Muligheter for integrasjon mellom ulike
programmer med vekt pa integrasjon mot relasjonsdatabaser tas opp.
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- Arsavslutning og regnskapsrapportering med fokus pa:
- Kommunelovens okonomibestemmelser
Okonomiplan og arsbudsjett
- Regnskaps- og budsjettforskrifter
- Kommunale regnskapsstandarder
Statlig regnskapsforing og rapportering:
Kort innforing i statlige institusjoner
Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer
Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsforing
Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens okonomireglement
Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1
Okonomistyring og regnskapsforing pa institusjonsniva
Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger
Litteratur
Tittel
Kommuneregnskapet

Forfatter
Oyvind Sunde

Forlag
Arstall
Kommunalokonomisk forlag 2004

ISBN

Type
Bok

BOK400 Finansregnskap
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester
Undervisningssted:
Sprat( undervisning:
Speak oppgJeksamen:
Undervisning:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
B0K100 Bedriftsokonomi 1
Var
Molde
Norsk
Norsk
6 t forelesning per uke.
5 t skriftlig avsluttende eksamen teller 100 ' )/0.
Bokstavkarakter

Formal
Gi studentene videregaende kunnskap om finansregnskapsteori og praktiske kunnskaper for a kunne
utarbeide arsoppgjor i samsvar med regnskapslovgivning og regnskapsstandarder. Kurset er klart
yrkesorientert mot de som sikter mot regnskap som arbeidsomrade, men vii ogsa vwre nyttig for alle som
er interessert i a kunne lese og forsta et foretaks offisielle regnskap. Kurset er obligatorisk i revisorstudiet.
Gi oversikt over og forstaelse for de prosesser og aktiviteter som inngar i virksomhetens regnskaps- og
okonomifunksjon, herunder intern kontroll som rammeverk for utforming av regnskaps- og
okonomisystemet.
Gi studenten en kritisk innforing i sentrale deler av det teoretisk fundament for regnskapsavleggelsen
Innhold
Kurset bestar av to emner:
Emne 1: Finansregnskap med avslutning
Den praktiske delen av dette emnet avgrenses til de arbeidsoppgaver som folger etter at arets lopende
registrering av forretningstilfeller er avsluttet. Sentralt i kurset star de lovregler som gjelder for
arsoppgjoret og regnskapsstandarder publisert av Norsk Regnskapsstiftelse. Den videregaende
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Formal
Gjore studentene kjent med sentrale problemstillinger og metoder i markedsforingen. Gi studentene noe
bransjeinnsikt ved gjennomgang/presentasjon av eksempler fra bransjer og bedrifter, herunder en
grunnleggende forstaelse for markedsforingens virkeomrader, slik at studentene kan delta i limning av
enkle markedsforingsproblemer i praksis.
Innhold
• Markedsforingens oppgaver
• Markedsforingens historiske utvikling
• Grunnleggende definisjoner og begreper
• Markedsforingsledelse
• Markedsforingens strategiske forankring
• Kjopsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, onsker, lcrav og ettersporsel)
• Segmentering, markedsanalyser og prognoser
• Markeds- og kundeorientering
• Relasjons- og dialogmarkedsforing
• Tjenestemarkedsforing og servicekvalitet
• Etikk, miljo og samfunnsansvar
• E-handel og global markedsforing
Litteratur
edelse

Iteortatter

IForlag

'Kotler, Philip

IGyldendal akademisk forlag 2004

Arstall

ISBN

FYI)
pok

B0K330 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor
Studiepoeng:
5
Forkunnskaper:
Grunnleggende regnskap
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
3 t forelesning pr uke
Vurderingsform:
4 t skriftlig avsluttende eksamen teller 100 %.
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Gi en innforing i kommunal og statlig regnskapsforing, okonomistyring og rapportering. Studenten skal
kunne diskutere og lose ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med
utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder.
Innhold
Fylkeskommunal og kommunal regnskapsforing og rapportering:
- Kort innforing i kommunale institusjoner
- Regnskapsregler og prinsipper
Grunnleggende foringer og spesielle transaksjoner

104

naverdi. Deretter behandles usikkerhet hvor man dekker portefoljeteori med overgang til den klassiske
kapitalverdimodellen for risikojustert kapitalkostnad. For prosjekt beregnes naverdi med basis i bade
totalkapitalmetoden og egenkapitalmetoden.
Innhold
Del I:
Emner som behandles:
Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering
Korrekte verdivurderingsmetoder
- Kontantstrommer med analyser og arbeidskapital
Investeringsanalyser; naverdi, internrente og annuitet (finansmatematikk)
Okonomisk levetid og utskiftningsanalyser
Skattens og inflasjonens innvirkning pa kontantstrommer og metoder
Portefoljeteori
Kapitalverdimodellen
Finansieringsbeslutningen
Kort innforing i opsjonsteori
Kort innforing i valutamarkedet
Del II:
Emner som behandles:
Inntekts- og kostnadskontroll
Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
- Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
Beregning av relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjope/produsere selv, aksept av
tilleggsordre, nedleggelse my.
- Aktivitetsbasert regnskap. Alternativ til tradisjonell kostnadsanalyse

B0K320 Markedsforing
Studiepoeng: 7,5
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
4 timer forelesning per uke.
Vurderingsform:
4 timers slutteksamen teller 100 %.
Karaktertype:
Bokstavkarakter

103

Kapitalverdimodellen
Finansieringsbeslutningen
Kort innforing i opsjonsteori og valutamarkedet
Driftsregnskap: Emner som behandles:
inntekts- og kostnadskontroll
- Modeller for driftsregnskapet og bruk av normal- og standardkost
Beslutningsrelevante kostnader og inntekter
- Beregning ay relevante kostnader for riktig prissetting, produktvalg, kjope/produsere selv, aksept av
tilleggsordre, nedleggelse my.
- Aktivitetsbasert regnskap. Alternativ til tradisjonell kostnadsanalyse
Litteratur
Tittel
Finansielle emner, 13 utg.

Forfatter
Boye, Knut
Corporate Finance 7th edition Lumby and Jones
Driftsregnskap og
Hoff, Kjell Gunnar
budsjettering

Forlag
Arstall
Universitetsforlaget
Thompson
Cappelen
2005

ISBN

Type
Bok
Bok
Bok

B0K310 Bedriftsokonomi 2a
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
B0K100 Bedriftsokonomi 1, MET100 Innforing i matematikk, MET200
Statistikk 1
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Kristiansund
Sprfik undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
5 t forelesning per uke
Vurderingsform:
5 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formfil
Del I:
Gi innforing og grunnleggende forstaelse ay bade kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets
investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset skal gi en innforing i fagets grunnleggende
forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget.
Del II:
Gi grunnlag for a framskaffe og bruke interne styringsdata til A lede et foretak. Forst gis en oversikt over
og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her yiktig a drofte ulike vurderingsproblemer i
tilknytning til disse modellene. Det er ogsd viktig a eve opp forstaelse for sammenhengen mellom
driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er releyante og irrelevante i ulike
beslutningssituasjoner. Det legges videre Yekt pa a fremme en helhetsforstaelse der okonomistyringen
settes inn i en stone sammenheng. Kurset skal ywre generelt og anyendelig for alle bransjer.
Forst dekkes sikkerhetstilfellet med investeringsmetoder, okonomisk levetid, skatt og prisstigning. For
fremmedkapital anyendes lxrte inyesteringsmetoder for yurdering ay effektiy rente (internrente) og
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BOK300 Bedriftsokonomi 2
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
BOK100 Bedriftsokonomi 1, MAT100 Innforing i matematikk, MAT110
Statistikk 1
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
6 t forelesning per uke
Arbeidskrav:
Obligatoriske oppgavesett
Vurderingsform:
Midttermineksamen (30 %). 5 t skriftlig slutteksamen (70 ' )/0).
Bokstavkarakter
Karaktertype:
Formal
Investering og Finansiering:
Gi innforing og grunnleggende forstaelse av bade kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets
investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset skal gi en innforing i fagets grunnleggende
forutsetninger. Forste del fokuserer pd a gi studentene et korrekt fundament for bruk og forstaelse av
metoder i faget. Siste del av kurset fokuserer pa usikkerhet ved framtidige beslutninger, herunder
nytteteori, portefoljeteori og kapitalverdimodellen.
Driftsregnskap: Gi grunnlag for A framskaffe og bruke interne styringsdata til A lede et foretak. Forst gis
en oversikt over og innsikt i ulike driftsregnskapsmodeller. Det er her viktig A drofte ulike
vurderingsproblemer i tilknytning til disse modellene. Det er ogsa viktig A ove opp forstaelse for
sammenhengen mellom driftsregnskap og ulike budsjett og hvilke data fra driftsregnskapet som er
relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Det legges videre vekt pa A fremme en
helhetsforstaelse der okonomistyringen settes inn i en stone sammenheng. Kurset skal vxre generelt og
anvendelig for alle bransjer.
Forst dekkes sikkerhetstilfellet med investeringsmetoder, okonomisk levetid, skatt og prisstigning. For
fremmedkapital anvendes lxrte investeringsmetoder for vurdering av effektiv rente (internrente) og
naverdi. Deretter behandles usikkerhet hvor man dekker portefoljeteori med overgang til den klassiske
kapitalverdimodellen for risikojustert kapitalkostnad. For prosjekt beregnes naverdi med basis i bade
totalkapitalmetoden og egenkapitalmetoden.
Innhold
Investering og Finansiering: Emner som behandles:
- Forutsetninger og fundament innen investering og finansiering
Korrekte verdivurderingsmetoder
Kontantstrommer med . analyser og arbeidskapital
Investeringsanalyser; naverdi, intemrente og annuitet (finansmatematikk)
Okonomisk levetid og utskiftningsanalyser
Skattens og infiasjonens innvirkning pa kontantstrommer og metoder
Portefoljeteori
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Bedriftsokonomiske fag
B0K100 Bedriftsokonomi 1
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Speak undervisning:
Sprat( oppg./eksamen:
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

15
Ingen spesielle
Host til vfir
Molde, Kristiansund
Norsk
Norsk
2 t forelesning per uke i hostsemesteret og 4 t per uke i vfirsemesteret.
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
2 t skriftlig eksamen i slutten av hostsemesteret (33 "/0). 4 t skriftlig
eksamen i slutten av vfirsemesteret (67 °/0).
Bokstavkarakter

Formfil
Kurset skal gi et forste mote med bedriftsolconomien som fagomrade. Kurset starter med en innforing i
typiske beslutningsproblemer en bedrift star ovenfor og hvordan disse i prinsippet bor angripes. Deretter
ses det pA hvordan resultatet av gjennomforte beslutninger kan males og evalueres i etterkant. En
innforing i prinsipper for regnskapsrapportering star derfor sentralt. Her vektlegges bedriftens offisielle
arsregnskap (finansregnskapet) med fokus pa brukeren — regnskapsleseren.
Innhold
Bedriftsokonomisk analyse
Bedriftens kostnader og inntekter
Bedriftens tilpasning til ulike markedsformer
Lonnsomhetsberegninger
Produktvalgbeslutninger
Kapitalstyring
Enkle investeringsanalyser
Bedriftens finansiering
Finansregnskapet
Grunnleggende regnskapsforstaelse, prinsipper og modeller
- Norsk og intemasjonal regnskapsregulering
Grunnleggende regnskapsanalyse for vurdering av lonnsomhet og risiko
Sentrale maleproblemer
Kundefordringer og tap
Varelager og kostnad i handels- og produksjonsbedrifter
- Aksjeinvesteringer
Anleggsinvesteringer og avskrivninger
Langsilctige lan og rentekostnader
Utdypet regnskapsforstaelse og analyse
Kontantstromoppstilling og likviditetsbetraktninger
Kapitalbinding i driftsrelatert arbeidskapital
- Resultatmaling under prisstigning
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Karaktertype:

Bokstavkarakter

Formal
Forma.let med masteroppgaven er a gi studentene muligheter til egen spesialisering, samt trening i
anvende teorier ph et praktisk eller teoretisk felt. Studentene skal anvende de metoder og kunnskaper som
de har tilegnet seg gjennom sine studier, og vise at de kan utvikle sin forstaelse og anvendelse av disse.

ADM900 Forms of organization and management
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Bachelorgrad i samfunnsfag, okonomisk-administrative fag eller
tilsvarende (for eksempel sport management).
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Engelsk
Sprak oppgJeksamen: Studenter ved mastergradsstudiet i logistikk ma besvare sin eksamen pa
engelsk. Andre studenter kan besvare pa norsk.
Undervisning:
Konsentrerte samlinger
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi studentene innsikt i sammenhengene mellom organisasjonsformer og ledelsesformer og i
teorier om ledelse og endring i organisasjoner. Organisasjonsendring og ledelse kan ses gjennom kritiske
og/eller funksjonelle perspektiver, og studentene skal gjores kjent med de mest grunnleggende teoriene for
kunne vurdere ulike organisasjons- og ledelsesformer ph en selvstendig mate. Ma'Jet med kurset er at
studentene skal utvikle evne til selv a reflektere kritisk over hvordan endringer i ledelse og
organisasjonsformer henger sammen, bade innbyrdes og i forhold til tidligere og aktuelle
samfunnsendringer.
Innhold
- Teorier om organisasjonskonfigurasjoner og arketyper
Organisasjons- og ledelsesformer i et historisk perspektiv
Teorier om ledelse i ulike typer organisasjoner
- Grunnleggende ledelsesteorier
- Teorier om prosjektledelse
- Teorier om toppledelse og styreledelse
- Teorier om kunnskapsledelse og endringsledelse
Aktuell Litteratur
Kompendium
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Litteratur
Tittel
Forfatter
Samfunnsvitenskapelige
Grimm°, Sigmund
metoder
Hvordan kan du vile om det er Grenness, Tor
sant?
Innforing i vitenskapsteori og Grenness, Tor
metode

Forlag
Fagbokforiaget

Arstall
2004

Cappelen

2004

13ok

Universitetsforlaget 2001

Bok

ISBN

Type
Bok

ADM711 Oppgaveforslag med presentasjon
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

5
Bachelorgrad i samfunnsfag, okonomisk-administrative fag eller
tilsvarende.
Undervisningssemester Host
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Samlinger. Seminar med presentasjon og drofting av oppgaveforslag.
Faglig veiledning.
Vurderingsform:
Innlevert skriftlig arbeid og muntlig presentasjon av dette.
Kara ktertype:
Bestatt/ikke bestatt
Formal
Siktemalet er A gi studenten trening i og innsikt i ulike mater a anvende metodekunnskap ph. Kurset er en
forberedelse til masteroppgaven som studenten skal skrive det siste aret. Oppgaveforslag blir presentert og
diskutert pa et oppgaveseminar. Oppgaveforslag mh. godkjennes for studenten kan fortsette arbeidet med
oppgaven.
Innhold
Strukturering av oppgaven
Utarbeiding av problemstilling
- Drofting av valg av metodisk opplegg og gjennomforing
- Aktuelle teoretiske innfallsvinkler

ADM750 Mastergradsoppgave
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

45
Bare kandidater som er tatt opp pa masterstudiet i Endring og ledelse kan
skrive masteroppgave. I tillegg ma kandidaten ha lagt fram godkjent
oppgaveforslag.
Undervisningssemester: Host til var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
Oppgaveveiledning
Vurderingsform:
Innlevert oppgave kombinert med muntlig eksamen.
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Innhold
Forstaelsen av endring
Okonomiske perspektiver pa samfunnsendring
Sosiologiske perspektiver pa samfunnsendring
Statsvitenskapelige perspektiver pa samfunnsendring
Global isering og intemasjonalisering
- Endringer i samfunnsformer, organisasjonsformer og ledelsesformer
Litteratur
Tittel
Forfatter
A Globalizing World?
Held, David
Culture, economics, politics.
Okonomisk globalisering og Tranoy, B. S.; Claes. D. H.;
politisk styring
Hveem, H.

Forlag
Routledge

Arstall
2004

Universitetsforlaget 2006
,

ISBN

Type
Bok
Bok

ADM710 Vitenskapsteori og metode
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

10
Bachelorgrad i samfunnsfag, okonomisk-administrative fag eller
tilsvarende.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Sprfik undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Studenter ved mastergradsstudiet i logistikk ma besvare sin eksamen
engelsk. Andre studenter kan besvare pa norsk.
Undervisning:
2 timer forelesning pr. uke og gruppearbeid.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter

pa

Formal
Kurset tar sikte pa a gi studentene en elementwr innforing i metodiske og vitenskapsteoretiske
problemstillinger og sammenhenger mellom vitenskapsteoretiske syn og valg av metode. Kurset skal gi
studenten forutsetninger for skriving av masteroppgave. Det skal ogsa gi studenten perspektiver pa de
metoder han/hun vil kunne mote og anvende i arbeidslivet.
Innhold
Kurset omhandler folgende emner:
- Design. problemformuleringer og undersokelsesopplegg
Analyse av empirisk materiale.
Hovedretninger innen nyere vitenskapsteori og metodediskusjoner.
- Vanlige framgangsmater i okonomiske og samfunnsfaglige undersokelser og de vitenskapsteoretiske
og metodiske forutsetninger disse bygger pa.
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ADM620 Etikk
Studiepoeng:
7,5
Forkunnskaper:
Ingen spesielle
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Speak oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
2 t forelesning per uke.
Arbeidskrav:
Det blir lagt vekt pa gruppearbeid og aktiv studentmedvirkning i plenum.
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi innsikt i grunnleggende begreper og perspektiver i etikkfaget, og gi studenten forstaelse for
hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i arbeidslivet og i
offentlig politikkutforming.
Innhold
Folgende tema omhandles:
- Etikk i arbeidslivet: Menneskesyn, jobb- og organisasjonsutforming
- Etikk i meringslivet: Gar marked og moral sammen?
Etikk og velferdstenkning: Fra ytelse etter behov til ytelse etter innsats?
Litteratur
Litteratur oppgis ved semesterstart

ADM700 Globale endringer og organisasjoner
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Bachelorgrad i samfunnsfag, oknomisk-administrative fag eller
tilsvarende.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Sprak oppgleksamen: Norsk
Undervisning:
Samlinger over 2 dager med konsentrert undervisning I form av
forelesninger og gruppearbeid 6 ganger i lopet av semesteret.
Vurderingsform:
6 t skriftlig eksamen
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset setter fokus pa sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i
organisasjoner og institusjoner i samfunnet. Samfunnsendring kan beskrives ut fra okonomiske,
sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver, og med grunnlag i ulike teoretiske vinklinger. Malet med
kurset er at studentene skal utvikle evne til selv a reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer
pa makro og mikroniva i samfunnet.

96

ADM610 Innovasjon og teknologi
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Det kreves grunnutdanning av minst to firs varighet innen okonomi,
samfunnsfag, helsefag el.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Sprak undervisning:
Norsk
Sprat( oppg./eksamen: Norsk
Undervisning:
3 t forelesning og gruppearbeid per uke. Bedriftsbesok. Det blir lagt vekt
pa aktiv studentdeltaking i plenum.
Arbeidskrav:
Ingen spesielle
Vurderingsform:
4 t skriftlig eksamen.
Kara ktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Dette kurset er for studenter som er interessert i a forsta hva det er som skaper fornyelse i samfunnet og
som i navwrende eller framtidige jobber onsker a arbeide med fornyelsesprosesser. Arbeidslivet er i dag
sterkt preget av krav om fornyelse, og det skal derfor godt gjores a ikke fà nytte av kunnskaper om
hvordan fornyelse skapes eller hindres i organisasjoner.
Innovasjon kan vi forsta som fornyelse, og i dagens samfunn er ettersporselen etter innovasjon stor.
Hvordan skapes nye produkter, teknologier, bedrifter og losninger i organisasjoner? Hva skal til for at
bedrifter og organisasjoner ikke stivner, men tvert imot viser evne til a skape nyheter og tilpasse seg nye
situasjoner? Mange roper pa storre lcreativitet og pa entreprenorer og entreprenormiljo. Men hva er
kreativitet og entreprenorskap? Hvordan kan bedrifter og organisasjoner skape innovasjoner? En sentral
side ved dagens samfunn og organisasjoner er det vi kaller teknologier, og de fleste av oss er klar over
hvordan ikke minst informasjons- og kommunikasjonsteknologien har fort til krav om endringer og
innovasjon. Men hva er egentlig teknologi? Hvordan pavirker den oss og vare organisasjoner? Er
teknologi noe organisasjoner skaper, eller er det forst og fremst noe de ma tilpasse seg eller kan bruke?
Gjor teknologien oss mer kreative og innovative, eller kan den bedre forstas som en haft som styrer
utviklingen i bestemte heldige eller uheldige retninger?
Innhold
Folgende tema omhandles:
- Kunnskapssamfunnet
- Ledelse av endringsprosesser
Innovasjon i organisasjoner
Teknologi og organisasjon
Litteratur
Tittel
Forfatter
Complexity and Innovation in Fonseca, Jose
Organizations
Ytterligerelitteratur oppgis
ved semesterstart

Forlag
Routledge

Arstall
2002

ISBN

Type
Bok
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eller utvalgsmedlem
3. Utvikle okt forstaelse for maktrelasjoner, beslutningsprosesser og strategisk handling
Innhold
Kurset setter fokus pa rollen som valgt representant i styrende organer. Styrets roller, lovgiving som
pavirker styrearbeidet, styretypologier, organisering av virksomheter samt juridisk, okonomisk og
organisatorisk ansvar for styremedlemmer vii bli behandlet.
Hovedmal for kurset er a gi en dypere forstaelse av styrende organer og styrende prosesser, samt
problemstillinger knyttet til de samme omradene. Hovedfokus vil vxre pa selskapstyper for det private
nzeringslivet, men andre selskapstyper vii ogsa bli behandlet. Etiske og moralske sporsmal innenfor feltet
styrearbeid vii sta sentralt.
Litteratur
Tittel
Eget kompendium med
artikler, notater og lovstoff

Forfatter

Forlag

Arstall

ISBN

Type

ADM505 Kunnskap og organisasjonslwring
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

15
Det kreves grunnutdanning av minst to Ars varighet innen okonomi,
samfunnsfag, helsefag eller tilsvarende.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Sprak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
5 t forelesning per uke.
Arbeidskrav:
Det blir lagt vekt pa aktiv studentmedvirkning gjennom gruppearbeid og
gjennomgang og drofting i plenum.
Vurderingsform:
6 t. skriftlig eksamen (100 %).
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset tar sikte pa a gi innsikt i teorier om kunnskap med spesielt fokus pa den betydning kunnskap har
for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.
Innhold
Forhold rundt kunnskapsorganisasjoner og et samfunn som i stadig stone grad baserer seg pa formalisert
kunnskap star sentralt i kurset. Viktige °milder i denne sammenhengen blir sporsmalet om forholdet
mellom informasjon/informasjonsteknologi og kunnskap/kunnskapsorganisasjoner og kunnskapens
betydning for nye produksjons- og av ledelsesformer. Organisering og ledelse av lwrings- og
kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner blir tatt opp i siste del av kurset.
Litteratur
Oppgis ved semesterstart.
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Undervisning:
Vurderingsform:

Karaktertype:

3 timer forelesning per uke.
Muntlig eksamen med presentasjon av en forretningsplan som utarbeides i
lopet av semesteret. Forretningsplanen utarbeides i grupper pa inntil 3
studenter. Bare unntaksvis blir det godkjent A levere oppgaven alene.
Bokstavkarakter

Formal:
Gjore studentene kjent med strategiske problemstillinger i organisasjoner, samt Ire studentene teorier og
metoder som kan anvendes for a lose denne typen problem. Kurset fokuserer pa tilpasningen mellom
organisasjonen og dens omgivelser. Det legges spesielt vekt pa private bedrifter.
Innhold
Foretaksstrategi omhandler strategiprosessen i organisasjoner fra ide til iverksetting. Dette omfatter bl.a.
spesifisering av mal, interne og eksterne analyser, utforming av strategier og oppfolging. I tillegg
gjennomgas okonomisk organisasjonsteori, herunder prinisipal-agentteori og transaksjonsteori.
I kurset benyttes gruppearbeid for losning av oppgaver.
Litteratur
Tittel

Forfatter

Innforing i strategi

Roos, Goran og von Krogh,
Georg

Artikkelsamling

Forlag

Arstall

ISBN

Type

Bok
Hogskolen i
Molde

Kompendium

ADM400 Styrearbeid i organisasjoner
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Ingen spesielle, men en fordel at man har tatt eksamen I ADM100
Organ isasjon.
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde, egner seg ikke som fjernstudium
Sprat( undervisning:
Norsk
Sprak oppgJeksamen: Norsk
Undervisning:
Kurset gjennomfores med 20 undervisningstimer fordelt pa 4 dagssamlinger. Pa samlingene vii arbeidsformen vxre undervisning,
caseoppgaver, gruppediskusjoner og presentasjoner.
Vurderingsform:
Eksamen bestar i aktiv deltakelse pa de 4 samlingene og obligatorisk
frammote. I tillegg skal det leveres inn en rapport fra to intervjuer med
erfarne styremedlemmer.
Karaktertype:
Bestatt/ikke bestatt
Formal
Kursets lwringsmal er at studentene skal
1. Utvikle forstaelse og kunnskap om organisatoriske, juridiske og okonomiske rammevilkar for
virksomheter
2. Utvikle en bredere forstaelse av hva det vii si a representere, dvs en bedre evne til a reflektere over
sin egen rolle relatert til arenaer de deltar pa, og hvilke ansvar en har som representant, styremedlem
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ADM200 Organisasjon og metode
Studiepoeng:
Forkunnskaper:

7,5
Organisasjon 1
NB. I kombinasjon med kurset SAF112 gir ADM200 kun 2,5 studiepoeng.
Undervisningssemester: Var
Undervisningssted:
Molde
Norsk
Speak undervisning:
Sprak oppgleksamen: Norsk
Sprak Litteratur
Norsk
Undervisning:
2 timer forelesning per uke. Pluss gruppearbeid.
Vurderingsform:
En hjemmeeksamen med bruk av statistikkprogram teller 40 °A.
Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, teller 60 °A
Karaktertype:
Bokstavkarakter
Formal
Kurset skal gi fordypning i sentrale organisasjonsteoretiske temaer som kan brukes til a analysere, forsta
og forklare organisasjonsatferd. Gjennom kunnskap om og innsikt i bruk av teorier, begreper, modeller og
praktiske eksempler skal studentene utvikle evnen til a analysere og forsta organisasjonsfaglige
problemstillinger og drofte mulige losninger. Studentene skal tilegne seg grunnprinsippene innen
tradisjonell forskningsmetode knyttet til okonomisk-administrative problemer. Emnet skal gjore
studentene i stand til A gjennomfore enkle undersokelser
Innhold
• Organisasjonsteoretiske perspektiver
• Endring i organisasjoner
• Ledelsesformer
• Innovasjon og omstilling
• Ulike forskningsmetoder og analysestrategier
• Problemformulering
• Operasjonalisering og maling av variabler
• Utvalgsbeslutninger
• Valg av datainnsamlingsmetode
• Dataanalyse
• Tolkning og rapportering
Litteratur
Tittel
Hvordan gjennomfore
undersokelser?

Forfatter
Jacobsen, Dag Ingvar

Forlag
Arstall
Hoyskoleforlaget 2005

ISBN

Type
Bok

ADM300 Foretaksstrategi
Studiepoeng:
7,5
Undervisningssemester: Host
Undervisningssted:
Molde
Speak undervisning:
Norsk
Speak oppgJeksamen: Norsk
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ADM105 Praktisk organisasjonsopplxring for studenttillitsvalgte
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprak oppg./eksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Kara ktertype:

7,5
Ingen spesielle
Host
Molde
Norsk
Norsk
Norsk
3 samlinger a 2 dager. Det lages egen plan for gjennomforing av
samlingene
Obligatorisk oppmote pa alle samlinger
Prosjektrapport som leveres til avtalt frist
Bokstavkarakter

Formal
Formâiet er a gi et faglig grunnlag for studenter som er valgt til et tillitsverv ved hogskolen, samt
stimulere studenter til a ta pa seg slike very.
Innhold
Kurset bestar av en teoridel og en praktisk del. Den praktiske delen er selve tillitsvervet, som
skal dokumenteres i form av en skriftlig rapport. Godkjenning av kurset forutsetter at bade teoridel og
praksisdel er gjennomfort. Det er en fordel at teoridel og praksisdel tas parallelt,
dvs at teoridel gjennomfores samtidig som man bar et tillitsverv, men det kan etter soknad
apnes for at teoridelen kan tas av studenter som enna ikke er valgt til et very, men som er villig til a ta pa
seg et very pa et senere tidspunkt.
Teoridelen bestar av emner som er relevante i tillitsvervsituasjonen og vil bestã av en samling
utdanningspolitiske, organisatoriske og juridiske emner. Aktuelle emner vii were:
• Utviklingstrekk i hoyere utdanning i Norge, herunder ulike politiske initiativ (omorganiseringen
1994, Bolognaprosessen, Mjosutvalget, Ryssdalutvalget, Kvalitetsreformen, nye universiteter, etc.)
• Organisasjonen ved HiM, ledelsesform og styringsorganer.
• Studiestruktur ved HiM's to avdelinger.
• Kvalitetssystemet ved HiM, saksbehandlingsrutiner.
• Studenters situasjon og studentrettigheter.
• Tillitsvalgtes rolle i en utdanningsinstitusjon, rettigheter og plikter.
• Teoridelen vil utgjore ca 3,5 studiepoeng.
Den praktiske delen vii vxre selve tillitsvervet som utoves. Tillitsvervet skal dokumenteres i en rapport.
Rapporten skal vwre pa minst 10 og maks 20 sider. Praksisdelen utgjor ca 4 studiepoeng.
Litteratur
Bernt, Jan Fredrik: Lov om universiteter og hogskoler med kommentarer.
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EMNEOVERSIKT
Administrasjons- og organisasjonsfag
ADM100 Organisasjon 1
Studiepoeng:
Forkunnskaper:
Undervisningssemester:
Undervisningssted:
Sprak undervisning:
Sprat( oppgJeksamen:
Sprak Litteratur
Undervisning:
Arbeidskrav:
Vurderingsform:
Karaktertype:

7,5
Ingen spesielle
Host
Molde/Kristiansund
Norsk
Norsk
Norsk
2 timer forelesning per uke pluss gruppearbeid
Gruppeinnleveringer
Skriftlig eksamen, 5 t
Bokstavkarakter

Formal
Kurset skal gi en innforing i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan mennesker pavirker og pavirkes
av organisasjoner. Dette gjores ved a gi studentene grunnleggende teoretisk kunnskap om og overblikk
over sentrale organisasjonsteoretiske og organisasjonspsykologiske temaer, samt praktisk innsikt i sentrale
strukturer og prosesser i og mellom organisasjoner som pavirker og regulerer organisasjonsatferd.
Innhold
• historikk og utviklingstrekk
• motivasjon
• emosjoner
• persepsjon
• gruppepsykologi
• individuell og organisatorisk lwring
• kommunikasjon
• formell og uformell organisasjonsstruktur
• oppgaver, teknologi, mal og effektivitet i organisasjoner
• organisasjon og omgivelser
• beslutningsprosesser
• problemlosning og kreativitet
• makt og konflikt i organisasjoner
• ledelse
Litteratur
Tittel
livordan Orkanisasjoner
fungerer
Fullstendig litteraturliste
foreligger ved sernesterstart.

Forfatter
Forlag
Arstall
Dag Ingvar Jacobsen og Jan Fagbokforlaget2002
Thorsvik

ISBN

Type
Bok
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Available courses Autumn semester
Code- Course title
IDA725 Project Management
IIDA765 [Knowledge Networks

t

II,OG7061Vlathematical Modeling in Logistics
t0-0-7111Supply Chain Management 1
Routing
LOG820Vehicle
_
_
LOG7014kpplied
_ _
_ _Statistics and simulation
LOG707Pundamentals of logistics
S0K710 Industrial Organization

— Credits_
7,5
15
15
7,5
7,5
7,5

L

Available courses SRI..1..11_
Credits
15
_
15

Code Course title
L0G702 Purchasing and Supply Theory
'LOG703Models for inventory and production
management
__ 2
_
*__
L0G712 Supply Chain Management 2

*,

LOG720Management of value systems
TRA815 International Shipping
TRA820 Air Transport Economics
SCM800Green logistics

L

7,5

_

15
7,5
7,5

-

•

•
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Exchange Study Programme Master's level
Name of study:
Credits:
Duration:
Organization:
Place of Study:

Exchange Study Programme Master's Level
30
Students may stay for one or two semesters (autumn and/or spring semester)
Full time
Molde, Norway

Objectives
Our international Master's level programme is aiming at offering international students an opportunity to
integrate one or two semesters, i.e. 30 or 60 ECTS credits, into their own studies at home. Alternatively
students who have finished their first degree could use this program for specialization. The courses
offered are part of our Master's programmes in Logistics and Informatics.
Students are free to combine the courses offered under this programme, but it is the responsibility of each
exchange student to make sure the combination is approved by their sending institution through a signed
learning agreement (if applicable). A full term/semester should comprise courses totalling at least 30
credits, and equivalently a full academic year must comprise at least 60 credits.
Target Group
International students at the Master's level.
Prerequisites
Master's courses are only available to students having completed a minimum of 3 years of previous
studies. Some of the courses are fairly specialized and have very specific background requirements,
whereas other may be taken with any background. It is the responsibility of the student to check the
prerequisites listed in the course description, and to find a suitable course combination.
Competence
The qualification will depend on the combination of courses chosen. In addition to the learning outcomes
of the courses, students will achieve some familiarity with Norwegian language and culture, and learn to
cooperate in an international environment.
Study Structure
Most classes are taught over a full semester/term. A typical course will have between 2 and 6 lecture
hours per week, and may have additional group work and assignments/course work. The assessment will
partly be based on compulsory coursework and exams. All grades are either passed/not passed or ECTS
letter grades (A through F).
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Available courses in Fall semester
Code
Course title
L0G502 . Management Models in Logistics 1
SCM300 !Survey design
TRA320 Transport for Tourism
IBE310
Oocument Management and Information
SPR315
TRA500
SCM500

Credits
7,5

I

ISteering
Norwegian I Language and Culture
European Transport Policies
International Transportation and
Distribution

Available courses in the S
Code Course title
LOG205 e-Business

7,5
7,5
15

7,5
7,5

semester

LOG601Decision making under uncertainty
S0K6301nternatIonal Economics
SPR315 Norwegian
I Language
and Culture
_
_
__
SPR410 Business English I
'SPR420 Business German 1
,IBE380 Robust and Secure Systems
IBE610 Project and Seminars
'TRA410'gansport, Localization and Economic

,
1
_i,
!
L
, ,F

Credits
15
7 ,5
,
7,5 .._,
7,5
7,5
7,5
15
15
7,5
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PROGRAM FOR EXCHANGE STUDENTS
Exchange Study Programme Bachelor's level
Name of study:
Credits:
Duration:
Organization:
Place of Study:

Exchange Study Programme Bachelor's level
30
Students may stay for one or two semesters (autumn and/or spring semester)
Full time
Molde, Norway

Objectives
Our international Bachelor's level programme is aiming at offering international students an opportunity
to integrate one or two semesters, i.e. 30 or 60 ECTS credits, into their own studies at home. The courses
offered are mainly courses given at the 2nd or 3rd year level of our Bachelor's programmes in Business
Administration, Economics, Transport Economics, Logistics or Informatics. Instead of offering very basic
and general courses, we have chosen to focus most on our specialities by offering courses that you will
not find everywhere.
Students are free to combine the courses offered under this programme, but it is the responsibility of each
exchange student to make sure the combination is approved by their sending institution through a signed
learning agreement. A full semester should comprise courses totalling at least 30 credits, and equivalently
a full academic year must comprise at least 60 credits.
Target Group
International students at the Bachelor's level.
Pre req uisites
Most of the courses will be available to all students having completed basic courses in business
administration, economics and mathematics. It is the responsibility of the student to check the
prerequisites listed in the course description, and to find a suitable course combination.
Competence
The qualification will depend on the combination of courses chosen. In addition to the learning outcomes
of the modules, students will achieve some familiarity with Norwegian language and culture, and learn to
cooperate in an international environment.
Study Structure
Most classes are taught over a full semester. A typical course will have between 2 and 6 lecture hours per
week, and may have additional group work and assignments/course work. The assessment will partly be
based on compulsory coursework and examinations. All grades are either passed/not passed or ECTS
letter grades (A through F).
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Studieplan
Emnekode
VAE
VAE 701
VAE 702
VAE 703
VAE 704

VAE 705
VPH

VPH 701
VPH 702
VPH 703
VPH 704
VPH 705
VPH 706
VPH 707
MHS
MHS 701
MHS 703
MI-IS 704

Emnets navn
VALGFRI MODUL
Videreutdanning i aldring og
eldreomsorg
Aldring og eldre menneskers
livsvilkhr
Sykdom, funksjonssvikt og mestring i
eldre ar
Organisering og utovelse av helse. Og
sosialtjenester til eldre mennesker
Fordypningsteama; kommunikasjon
og samhandling innenfor
alderspsykiatri og demensomsorg
Fordypningsoppgave
VALGFRI MODUL
Videreutdanning i psykisk
helsearbeid - tverrfaglig fordypning
i psykososialt arbeid —
Psykisk helsearbeid hjemmeoppgave
Psykisk helsearbeid - basisdel
Refleksjonsgruppe — 1.ar
Kliniske studier inkl. praksisrapport
Fordypningsoppgave- psykososialt
arbeid
Refleksjonsgruppe 2.ãr
Avsluttende eksamen i kliniske tema
OBLIGATORISK MODUL
Mastergradstudiet 2.fir
Vitenskapsteori og metode
Kliniske hjelperelasjoner
Masteroppgave

Stp

0/V
S1

S2

Studiepoeng pr. semester
S3
S4
S5
S6

S7

S8

60
12

0

15

0

15

0

6

0

6

12

0

12

60

0

6

0

6

21
3
10
9

0
0
0
0

21
3

3
8

0
0

60
15
15
30

0
0
0

12
15
15

10
9
3
8

15
15
30
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•

anvender kliniske tilnxrmingsformer og metoder for personlig, relasjonell og kontekstuell
kunnskapsoppbygging
• bidrar til fagutvikling i det kliniske felt ved a igangsette og styrke endringsprosesser
• viser metodekunnskap og ferdigheter i a utvikle og delta i forskningsprosjekt
• anvender kritiske ferdigheter i vurdering av klinisk forskning og praksis
• bidrar til systematisk kunnskapsutvikling i klinisk praksis
Studiet kan videre kvalifisere for doktorgradsarbeid innen klinisk helse og sosialfaglig arbeid.

Studiets oppbygging
Studiet er organisert som et toarig studieprogram over 4 ár pa deltid hvor en videreutdanning utgjor det
forste studiehret. De videreutdanningene Hogskolen i Molde gir tilbud om, og som inngar i dette
programmet, er videreutdanning i aldring og eldreomsorg og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Disse
er i dag organisert som deltidsstudier over 2 ãr. Disse utdanningene vil utgjore valgfrie moduler hver pa
60 studiepoeng. Andre kliniske videreutdanninger i helse og sosialfag kan godkjennes som 1. ar i
mastergradsstudiet, evt. med tilleggskrav.
Det andre aret i mastergradsprogrammet inneholder 3 moduler, henholdsvis vitenskapsteori og metode,
kliniske hjelperelasjoner og mastergradsoppgaven.
Arbeidsformer i studiet
Arbeidsformene i studiet vil vwre basert pa bade teoretisk framstilling av feltets problemstillinger og
refleksjon over egne praksiserfaringer. Undervisningsmetodene vii omfatte forelesninger, seminargrupper,
refleksjonsgrupper og ulike former for rollespill. I tillegg vii studentene fa individuelt baserte
innleveringsoppgaver hvor stoffet skal relateres til problemstillinger i
fordypningsoppgave/mastergradsoppgave og gi ferdighetstrening i vitenskapelig skriving og metodebruk.
Studentene vii fA veiledning bade individuelt og i gruppe.
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Mastergrad i helse- og sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sarbare
grupper
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

120
4 fir pfi deltid.
Neste oppstart er hosten 2008.
Deltid
Molde

Innledning
Studiets fokus er rettet mot kliniske hjelperelasjoner overfor sArbare grupper i helse og sosialsektoren.
Denne hjelperelasjonen vii i stor grad bli utovd direkte i ansiktsnxre og krevende samhandlinger med
pasienter, klienter og parorende. Ncerheten og kravene i slike relasjoner vii variere fra type situasjon og
sykdom, lidelse og krise, som pA ulike mater medforer sarbarhet og griper dypt inn i menneskers liv. Bade
innen somatisk og psykisk helse- og sosialfaglig arbeid vii virksomheten forega. direkte med pasienten,
grupper av pasienter og med familie og sosialt nettverk. Virksomhet som dreier seg om kun forvaltningsog saksbehandlingsarbeid vil derimot falle utenfor.
Fokuset i studiet, den kliniske hjelperelasjonen vii i lopet av studiet vektlegges ut fra ulike perspektiv og
niva. De to valgfrie modulene i studiets forste dr (2 ar pa deltid) retter seg mot pasienter/brukere med
ulike lidelser og helseproblemer forarsaket av henholdsvis aldring og psykiske lidelser. Det sentrale tema i
den valgfrie modulen vii vxre A utvikle klinisk relasjonskompetanse i mote med brukere med helse- og
funksjonsproblemer som har sammenheng med aldring eller psykisk lidelse.
I studiets andre ar (2 ar pA deltid) skjer en videre fordypning pa et generelt og overordnet teoretisk niva, sa
vel som metodisk og praktisk. Dette gjores ved A belyse ulike dimensjoner i hjelperelasjonen; pasient- og
brukerperspektivet, omsorgsperspektivet og det terapeutiske perspektivet.
Mfilgruppe
Ansatte i helse- og sosialsektoren med relevant hogskoleutdanning, jfr. krav om forkunnskaper nedenfor.
Forkunnskaper
Det kreves relevant Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende. I tillegg kreves minimum
ars klinisk praksis etter gjennomfort bachelorgrad.
Sokere som tidligere bar gjennomfort videreutdanning i aldring og eldreomsorg eller i psykisk
helsearbeid, eller har annen klinisk videreutdanning som kan godkjennes i henhold til
opptaksbestemmelsene, kan soke opptak til mastergradens 2. studiear. Disse vii matte gjennomga et
forkurs eller dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i vitenskapsteori og forskningsmetode.
Kompetanse
Hensikten med studiet er A gi fordypning i ulik og relevant forskningsbasert kunnskap om
forskningsdesign og metoder relatert til kliniske hjelperelasjoner, slik at studenten:
• utover hjelperollen, i nxre relasjoner med mdhnesker som pa grunn av sykdom, lidelse, livskrise eller
hoy alder er i en sarbar situasjon, basert pa systematiske analyser av dynamiske og kontekstuelle
faktorer hos pasient/klient og dennes nettverk
• utforsker komplekse og sammensatte problemstillinger i det kliniske hjelpearbeidet, ogsa i relasjon til
muligheter og begrensninger som ligger i rammene for relasjonen
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Studiets op bygging
VBU
VBU 701
VBU 702
VBU 703
VBU 704

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med
barn og unge
Nompetanse- og tjenesteutviKling
Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne
Organisering og samordning av tjenestetilbudet
Psykososialt arbeid ulike praksiser, teorier og etiske
dilemmaer
—

Stp
60
15
15
15
15

0/V

o
o
o
o
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Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
2 fir
Deltid
Molde

Innledning
Studiet er etablert som oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i
regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.
Utdanningen bar tre hovedmal:
• Utvikle kunnskap og kompetanse i trad med barn og ungdoms behov
• Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
• Fokusere pa barn og ungdoms mestring i og av dagliglivet.
Stud let er tverrfaglig og tverretatlig. Det er lagt vekt pa a rekruttere studenter som kan avspeile hele det
spektret av yrkesgrupper my. som moter barn og unge i sin hverdag. Eksempler: Ansatte i skole,
barnehage, helse- og sosialtjenester, barnevernet, politietat og kultur- og fritidstilbud.
Mfilgruppe
Studiet retter seg i hovedsak mot helse- og sosialfaglig og pedagogisk hoyskoleutdannede og andre med
hoyskole- eller hoyere universitetsutdannelse med relevante arbeidsforhold. For oppstart av hvert
utdanningsprogram inngar hogskolen et forpliktende samarbeid med administrasjonssjefen/radmannen i
minimum en kommune og ledelsen i den tilhorende enheten i psykisk helsevern for barn og unge. Avtalen
konkretiserer et samarbeid der utdanningen inngar som en del av kommunens tjenesteutviklingsprogram
og kompetanseplaner.
Forkunnskaper
Det kreves bachelorgrad eller tilsvarende i relevant fagomrade (allmenn-/forskoleleerer, helse- og/eller
sosialfag, medisin, psykologi, politiarbeid osv.). Sokere med annen utdanning pa tilsvarende nivâ kan bli
tatt opp etter swrskilt vurdering. Det kan sokes opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Det er videre krav om minst to ars relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn/unge etter endt
utdanning, og Icrav om at studentene under utdanningen bar mist 50 % stilling knyttet til direkte arbeid
med barn eller unge.
Kommunene vii bli sxrskilt invitert til a innga forpliktende avtaler ved hogskolen om at en gruppe ansatte
kan gjennomfore utdanningen som en del av kommunens planer om tjeneste- og kompetanseutvikling.
Studenter som inngar i en slik avtale blir prioritert ved opptak.
Ved konkurranse om studieplass vii arbeidsgivers behov for kompetanse veie tungt.
Kompetanse
Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt
forsterke deltakernes kompetanse i mote med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige
tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomfore helsefremmende og
forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible
og samordnende tjenestetilbud til barn, ungdom og familier i krise.
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kunnskapen skal were forskningsbasert, og ogsh evidensbasert nar silk kunnskap foreligger i
faglitteraturen.
Studiets oppbygging
Studiets er inndelt i to moduler som er nxrt knyttet til hverandre: Det vii bli arrangert 7 dagssamlinger ved
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ulleval universitetssykehus i Oslo. Studiet
avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal utarbeide en omfattende behandlings- og
risikohandteringsplan i forhold til et skriftlig presentert kasus.
Studentene blir organisert i faste grupper med 4-6 medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele
studietiden og under eksamen.
Studieplan
Emnekode I Emnets navn
VIVO II

Behandling og risikohandtering av void hos
mennesker med psykiske lidelser
Behandling og risikohandtering i institusjon
Behandline oe risikohandterine utenfor institusion

0/V
15

0
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Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohandtering av void hos
mennesker med psykiske lidelser (VIVO II)
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

15
1 semester
Deltid
Oslo

Innledning
Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri for Helseregion Ost og helseregion Sor, Ulleval universitetssykehus og Hogskolen i Molde,
Avdeling for helse- og sosialfag.

Studietilbudet blir satt i gang Hosten 2006 og er det eneste studietilbudet i Norge som har behandling og
risikohandtering av void hos mennesker med psykiske lidelser som hovedfokus. Arbeid i psykisk
helsevern, pA alle niva i helsesystemet, forutsetter at en som kliniker har kompetanse innen dette
fagomradet. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljoterapi i
institusjon som for individual- og gruppeterapeuter. I lopet av hosten 2006 blir det tatt stilling til om
stud iet blir tilbudt pa nytt i 2007.
Antall studieplasser er begrenset. Opptak av studenter skjer fortlopende fram til soknadsfristens utlop. For
mer informasjon om studiet og opptak, kontakt Bjorn Ostberg post@kompetanse-senteret.no eller Stal
Bjorkly Stal.Bjorkly@himolde.no
Malgruppe
Malgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere,
barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn som arbeider med mennesker med
psykiske lidelser og voldsproblem.
Forkunnskaper
For A bli tatt opp pA studiet kreves minst 3-Arig helse- eller sosialfaglig utdanning pA hogre niva. Sokere
med 2-Arig hogre helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan ogsa tas opp. Sokere
med annen 3-Arig hogskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter sxrskilt vurdering. I tillegg
kreves minst ett Ars klinisk praksis i arbeid med mennesker med psykiske lidelser som har et
voldsproblem.

Det kan saes opptak pa grunnlag av realkompetanse. Her vii det bli stilt krav om minimum 5 Ars relevant
yrkespraksis, se presisering foran. Sokere ma i tillegg dokumentere at de er i besittelse av nodvendige
forkunnskaper til A kunne gjennomfore et studium pa dette nivaet. I tillegg mA sokeren ha bestatt &quot;
Tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohandtering av void hos mennesker med psykiske
lidelser (VIVO I).
Kompetanse
Studiet skal gi studenten en oppdatert innforing i kliniske metoder for behandling og risikohandtering av
aggresjon og void hos mennesker med psykiske lidelser.
Studenten skal etter gjennomfort studium kunne utforme og anvende strukturerte behandlingsplaner og
risikohAndteringsplaner i forhold til mennesker med psykiske lidelser som bar voldsproblem. Denne
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Studieplan
Emnekode Emnets navn

Stp

0/V

Studiepoeng pr. semester

Si I S2 I S3 I S4
VIVO I

Voldsrisiko hos mennesker med

15

I

0

psykiske lidelser
Grunnleggende begrep og teori nar
det gjelder risikoanalyser, aggresjon
Risikoanalyser - Kliniske metoder og
instrumenter
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Tverrfaglig videreutdanning i utredning av voldsrisiko hos mennesker med
psykiske lidelser (VIVO I)
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

15
1 semester
Deltid
Oslo

Innledning
Dette studiet er et resultat av samarbeid mellom Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri for Helseregion Ost og helseregion Sor, Ulleval universitetssykehus og Hogskolen i Molde,
Avdeling for helse- og sosialfag. Studietilbudet har void og utredning av voldsrisiko som hovedfokus.
Arbeid i psykisk helsevern, pa alle niva i helsesystemet, forutsetter at en skal kunne gjore denne typen
utredning. Studietilbudet er derfor like relevant for fagfolk i hjemmebaserte tjenester og miljoterapi i
institusjon som for individual- og gruppeterapeuter. I lopet av oktober 2006 blir det tatt stilling til om
stud iet tilbys i 2007.
Malgruppe
Malgruppen for studiet er leger, psykiatere, psykologer, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere,
barnevernspedagoger og andre med tilsvarende helsefaglig bakgrunn og som arbeider med mennesker
som har psykiske lidelser og voldsproblem.
For mer informasjon om studiet og opptak, kontakt Bjorn Ostberg (post@kompetanse-senteret.no ) eller
Stal Bjorkly (Stal.Bjorkly@himolde.no ).
Forkunnskaper
For a bli tatt opp pa studiet kreves minst 3-Arig helse- eller sosialfaglig utdanning pa hogre niva. Sokere
med 2-arig hogre helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere rammeplaner kan ogsa tas opp. Sokere
med annen 3-arig hogskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter sxrskilt vurdering. I tillegg
kreves minst ett ars klinisk praksis i arbeid med mennesker med psykiske lidelser som har et
voldsproblem.
Det kan saes opptak pa grunnlag av realkompetanse. Her vii det bli stilt krav om minimum 5 ars relevant
yrkespraksis, se presisering foran. Sokere ma i tillegg dokumentere at de er i besittelse av nodvendige
forkunnskaper til A kunne gjennomfore et studium pa dette nivaet.
Kompetanse
Studiet skal gi studenten en oppdatert forstAelse av teorier om aggresjon og void og praktisk-klinisk
anvendelse av de mest effektive instrumenter og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med
psykiske lidelser.
Studiets oppbygging
Studiets er inndelt i to moduler som er nwrt knyttet til hverandre. Det vii bli arrangert 7 dagssamlinger ved
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Ulleval universitetssykehus i Oslo. Studiet
avsluttes med en skriftlig gruppeeksamen hvor studentene skal gjore en fullstendig utredning av
voldsrisiko i forhold til et skriftlig presentert kasus. Studentene blir organisert i faste grupper med 4-6
medlemmer. Gruppene arbeider sammen gjennom hele studietiden og under eksamen.
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Vurderingsordninger
Studentene skal levere en gruppeoppgave, en individuell oppgave, en oppgave som enten kan besvares
individuelt eller to sammen samt levere en individuell hjemmoppgave.
Pensumlitteratur
Revideres fortlopende. Utgjor ca. 2.000 sider, av dette ca. 500 sider selvvalgt.
Ytterligere informasjon
Vii du vite men http://vvwvv.himolde.no/db/30/1858.doc
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Videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

30
1 fir.
Deltid
Studiet er nettbasert ved bruk av Classfronter som nettlxringsverktoy. Stu diet
starter med et innforingskurs ved Hogskolen i Molde.

Innledning
Studiet skal gi sykepleiere kompetanse i dokumentasjon av helsehjelp og selvstendig virksomhet i en
felles pasientjournal. Det skal bidra til forstaelse for sykepleiefagets betydning og hvordan sykepleien
kommer til uttrykk i den elektroniske pasientjournal, samt hvordan det faglige grunnlaget, sammen med
ulike rammebetingelser har innvirkning pa dokumentasjon av helsehjelp. Studiet skal bidra til a fremme
kvalitet, sikkerhet og kontinuitet i dokumentasjon av helsehjelp for pasienten.
Pa den teknologiske siden skal studiet gi innsikt i forhold til utvikling, endring og bruka av elektronisk
pasientjournaler. Studiet skal gi studenten kunnskap til a delta som prosjektmedarbeider eller superbruker
relatert til elektronisk pasientjournal.
Mfilgruppe
Sykepleiere.
Forkunnskaper
Bachelorgrad i sykepleie/ 3-arig sykepleierutdanning.
Grunnleggende ferdigheter i tekstbehandling og bruk av intemett.
Kompetanse
Studieplanen tilsvarer, nar det gielder innhold og pensum, mastergradsniva.
Videre studiemuligheter
Kan soke dette inn ved hogskoler og universitet som del av en mastergrad.
Organisering, arbeids- og undervisningsform
Studiet er organisert som deltidsutdanning over to semestre. Studiet starter med et fire-dagers
innforingskurs ved Hogskolen i Molde, men er ellers nettbasert ved bruk av ClassFronter som
nettlxringsverktoy.
Studieplan
Emnekode

Emnets navn

VSD

Videreutdanning i sykepleie dokumentasjon og
elektronisk pasientjournal
Faglig, etisk og juridiske foringer for sykepleierens
dokumentasjon
Den integrerte elektroniske pasientjournal

30

Ulike modeller og metoder for dokumentasjon av
sykenleie i den elektroniske Dasientiournal

VSD 701
VSD 702
VSD 704

Stp

I 0/V

I Studiepoeng pr. semester
Si

S2

10

0

10

10

0

10

10

0

10
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Fordypningsdelen har 2 hovedemner:
• Faglig fundament; teori og etikk i terapeutiske relasjoner - 12 studiepoeng
• Utvikling og utovelse av relasjonskompetanse - 18 studiepoeng
Studiet gjennomfores over 2 ar med til sammen ca. 13 ukesamlinger. Enkeltdager kan tas ut av
samlingene og tilrettelegges som egne fagseminarer i samarbeid med praksisfeltet.
Arbeids- og undervisningsform/obligatoriske arbeidskrav
Ukesamlingene vii besta av forelesninger, gruppearbeid, egen fordypning og studentframlegg av artikler
og klinisk materiale. 1 tillegg har studiet 7 ukers (30 timer pr uke) obligatoriske praksisstudier lagt til
studiets 3.semester. 1 uke (30 timer) av disse 7 kan tas ut som selvvalgt hospitering innen feltet psykisk
helsearbeid.
Studentene vii bli organisert i faste refleksjonsgrupper (delvis veiledet) som sá langt praktisk mulig vii bli
lagt til, eller nxrt, studentenes bosteder. Refleksjonsgruppene utgjor 25 timer per semester. For nwrmere
beskrivelse se fagplan.
Pensumlitteratur
Denne revideres fortlopende og leveres ut som eget vedlegg til fagplan.

Emnets navn

Studiepoeng pr. semester

Emnekode

Mondul lb

Stp

0/V

VPH 701
VPH 702
VPH 703
VPH 704
VPH 705
VPH 706
VPH 707

Psykisk helsearbeid - hjemmeoppgave
Psykisk helsearbeid - basisdel
Refleksjonsgruppe — 1.ar
Kliniske studier inkl. praksisrapport
Fordypningsoppgave- psykososialt arbeid
Refleksjonsgruppe 2.ar
Avsluttende eksamen i kliniske tema

6
21

0
0
0

3
10
9
3
8

0
0
0
0

SI

S2

S3

S4

6

21
3
10
9
3
8

74

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, tverrfaglig fordypning i psykososialt
arbeid
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
2 fir. Neste oppstart hosten 2008
Deltid
Molde

Innledning
Malet med studiet er a kvalifisere helse- og sosialarbeidere til forebyggende, behandlende og
rehabiliterende arbeid med mennesker som har psykiske problemer. Utdanningen legger serlig vekt pa at
studentene skal utvikle og etablere et fundament av psykoterapeutiske holdninger, forstaelses- og
kommunikasjonsmater. Studentene skal ogsa ha et grundig kjennskap til ulike familie- og
nettverkstilnxrminger. Hensikten med dette er A styrke studentene i deres egne fag og yrkesfunksjoner
innen det psykiske helsevern spesielt.
Fagplanen er utarbeidet pa bakgrunn av Forskrift til rammeplan for Videreutdanning i psykisk
helsearbeid, fastsatt av departementet 1.desember 2005.
Forkunnskaper
helse- eller sosialfaglig utdanning fra hogskole eller universitet, og minst ett ars relevant
yrkespraksis etter fullfort utdanning. Sokere med 2-Arig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere
rammeplaner eller med annen 3-Arig hogskole- eller universitetsutdanning kan tas opp etter swrskilt
vurdering.
Hogskolen forutsetter at studentene ved oppstart har kjennskap til minst en av folgende grunnleggende
leereboker i psykiatri:
• Dahl, Eitinger, Malt og Retterstol: Lwrebok i psykiatri - Universitetsforlaget
• Cullberg: Dynamisk psykiatri - TANO
• Kringlen: Psykiatri - Universitetsforlaget
Kompetanse
Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen bade kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Videre studiemuligheter
Studiet eller deler av studiet kan sokes innpasset som del av et mastergradsstudium.
Silk godkjenning gis av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. I mastergrad i helse - og
sosialfag, kliniske hjelperelasjoner overfor sArbare grupper ved Hogskolen i Molde er Videreutdanningen
godkjent som Modul lb.
Studiets oppbygging
•
Studiet er organisert i en basisdel (30 studiepoeng) og en fordypningsdel i psykososialt arbeid (30
studiepoeng)
Basisdelen bar 3 hovedemner:
• Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljo - 12 studiepoeng
• Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser - 9 studiepoeng
• Kommunikasjon, samhandling og konfliktlosning - 9 studiepoeng
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Vurderingsordninger
I studiet benyttes ulike vurderingsordninger som stotter opp under studiets Ixringsstrategi,
semesteroppgave m/veiledning i I. semester og seminar m/muntlig framlegg i 2. semester. Studiet
avsluttes med en fordypningsoppgave i 3. og 4. semester.
Pensumlitteratur
Revideres fortlopende. Utgjor ca. 4 000 sider, av dette ca. 500 sider selvvalgt litteratur knyttet til
ford ypnin gsoppgaven.
;tudieplan
Emnekode
VAE
VAE 701
VAE 702
VAE 703
VAE 704
VAE 705

Emnets navn
VALGFRI MODUL
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Aldring og eldre menneskers livsvilkar
Sykdom, funksjonssvikt og mestring i eldre âr
Organisering og utovelse av helse. Og sosialtjenester til
eldre mennesker
Fordypningsteama; kommunikasjon og samhandling
innenfor aldersrosvkiatri oe demensomsore

Studiepoeng pr. semester
ON 1 S1 1S2 1S3 1S4
60
12
15
15

0
0
0

6

0

6

12

0

12

12
15
15
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Videreutdanning i aldring og eldreomsorg
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
2 fir. Neste oppstart hosten 2008
Deltid
Molde

Innledning
Studiets mal er a kvalifisere reflekterte yrkesutovere som med hoy yrkesetisk og faglig standard som kan
ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres parorende, frivillige
organ isasjoner og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen.
Fagplanen er utarbeidet pa grunnlag av Forskrift til rammeplan for Videreutdanning i aldring og
eldreomsorg, fastsatt av departementet 1. desember 2005.
Forkunnskaper
3-arig helse- eller sosialfaglig utdanning fra hogskole eller universitet og minst ett ars relevant
yrkespraksis etter fullfort utdanning. Sokere med 2-arig helse- eller sosialfaglig utdanning etter tidligere
rammeplan kan ogsa tas opp. Sokere med annen 3-arig hogskole- eller universitetsutdanning kan tas opp
etter swrskilt vurdering.
Kompetanse
Videreutdanningen kvalifiserer for arbeid innen gerontologi og geriatri i bade 1.-, 2.- og 3. linjetjenesten.
Videre studiemuligheter
Studiet eller deler av studiet kan sokes innpasset som del av et mastergradsstudium. Silk godkjenning gis
av den institusjonen som tilbyr mastergradsstudiet. I mastergrad i helse og sosialfag, kliniske
hjelperelasjoner overfor sarbare grupper ved Flogskolen i Molde er Videreutdanningen i Aldring og
Eldreomsorg (VAE) godkjent som Modul la.
Studiets oppbygging
Studiet er organisert i fire hovedemner:
• Aldring og menneskers livsvilkar
• Sykdom, funksjonsvikt og mestring i eldre ár
• Organisering og utovelse av helse- og sosialtjenester til eldre mennesker
• Fordypningstema; Kommunikasjon og samhandling innenfor alderspsykiatri og demensomsorg
Arbeids- og undervisningsform
Det er lagt opp til 13 ukesamlinger med teoriundervisning i Molde. Studentene vil bli organisert i faste
refleksjonsgrupper (delvis veiledet) som utgjor ca. 20 timer pr. semester. I 3. og 4. semester skal
studentene gjennomfore 10 dager i observasjonspraksis. Studiet er basert pa en Ixringsstrategi som legger
vekt pa at studentene aktivt skal bearbeide lxrestoffet og bade skal fa tilbakemeldinger pa sitt eget arbeid
og gi tilbakemeldinger til andre studenters arbeid underveis i studiet.
Obligatoriske arbeidskrav
Det er fastsatt arbeidskrav og krav til studiedeltaking som ma oppfylles for studenter kan gjennomfore og
avslutte studiet. Se fagplan.
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Veilederutdanning for praksisveiledere
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

10
2 semestre
Deltid
Molde

Innledning
Studiet skal gi en grunnleggende innforing i veilednings- og vurderingsteori. Temaene vil bli relatert til
sykepleier- og vernepleierutdanningens ulike praksisomrader. Deltakerne vii gjennom arbeidskrav og
praktiske ovelser ffi mulighet til a opparbeide mer trygghet i sin veiledning og vurdering av hogskolens
studenter.
Studieutgifter
Studietilbudet er gratis. Det ma betales lovbestemt semesteravgift for hvert semester.
I tillegg ma deltakerne dekke utgifter til pensumlitteratur my.
Malgruppe
Studiet er et tilbud til de som fungerer som veileder, eller har gjort avtale om a ywre veileder i
praksisstudier for sykepleier- eller vernepleierstudenter ved Hogskolen i Molde.
Forkunnskaper
3-arig helse- og sosialfagutdanning fra hogskole eller universitet og heist ett ars relevant yrkespraksis etter
fullfort utdanning.
Kompetanse
Videreutdanning kvalifiserer til en grunnleggende kompetanse til a veilede og vurdere studenter.
Studiets oppbygging
Studiet er bygd opp i tre trinn der hvert trinn starter med en undervisningssamling. Samlingene er
organisert over tre samlinger pa henholdsvis tre, to og to dager. Alle samlingene er obligatoriske og er i
Molde. Mellom samlingene skal deltakerne gjennomfore arbeidslcrav. Studiet avsluttes med en
hjemmeeksamen.
Karakterutskrift
Nar arbeidskravene er godkjent og avsluttende eksamen bestatt, utsteder hogskolen karakterutskrift.

Nwrmere opplysninger: Se fagplan
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Litteratur
Revideres for hvert opptak. Utgjor ca. 12 000 sider for de 3 studiegrene. Oversikt over litteratur finnes i
utdanningens temaplaner.
Studieplan
Emnekode
VPL111
VPLPOI
VPLP02
VPL122
VPLP03
VPL023
VPLPO4
VPL033
VPLP I 5
VPL144
VPLO5

Emnets navn
Test i medikamentregning
Observasjonspraksis
Praksis i barnehage/barneskole
1. arseksamen - mappe
Praksis i pleie og miljoarbeid
Kunnskapstest i psykologi,
pedagogikk og miljoarbeid
Praksis med utviklingshemma
2. arseksamen - mappe
Fordypningspraksis
3. hrseksamen - mappe
Fordypningsoppgave

Stp
180
2
1,5
10,5
46
10,5

0/V

15
34,5
16,5
31,5
12

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

S1
2
1,5
6

Studiepoeng pr. semester
S3
S4
S5
S2

S6

4.5
46
10,5

15
34,5
16,5
31,5
12
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Helsefaglige emner 45 studiepoeng
Miljoarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid 69 studiepoeng
Praksisstudier
Praksis utgjor 54 studiepoeng (36 uker) av studiet og er fordelt pa 5 praksisperioder.
Praksis ma vwre bestatt for a kunne fortsette studiene. I tillegg til praksis er det praksisrelaterte aktiviteter
og ferdighetstrening pa hogskolen. Vernepleierutdanningen benytter praksisplasser i hele More og
Romsdal. Studenter mA derfor paregne at praksis kan bli lagt utenfor Moldeomradet nar vi ikke klarer
skaffe nok praksisplasser i nwromradet. Det er utarbeidet egne regler for delvis dekning av reise- og
eventuelle ekstra boutgifter.
Politiattest
For a kunne ga ut i praksis i barnehage/barneskole ma studenten levere politiattest som dokumenterer at
deter intet a anfore i henhold til seksuelle overgrep mot barn, jfr. Lov om barnehager av 5. mai 1995 § 20
3. ledd og by av 17. juli 1998 nr. 61 (opplxringslova).
Arbeids- og undervisningsform
Praksisstudier, forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, prosjekter, problembasert 1ring (PBL),
seminarer, caseundervisning, oppgaveskriving, praktisk ferdighetstrening osv.
Obligatoriske arbeidskrav
Det er fastsatt arbeidskrav og krav til studiedeltaking som ma oppfylles for studenter kan ga ut i praksis og
fa avsluttende vurdering. Oppgaver leveres innen gitte frister.
Vurderingsformer
Studentene vurderes kontinuerlig gjennom vurdering av praksisstudiene, ulike arbeidskrav og oppgaver,
tester, krav tilstudiedeltaking og mappevurdering. For oversikt over eksamener og tester, se Fagplan s.10.
Vernepleierutdanningen bruker mappevurdering som leerings- og eksamensform. Arbeidet med mappe
skal bidra til a utvikle teoretiske kunnskaper, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse.
Studenten far mappearbeidskrav som ma leveres til gitte frister i lopet av studiearet. Underveis i studiearet
blir det gitt tilbakemelding og veiledning (ikke karakter) pa arbeidskravene, og studenten kan jobbe videre
med mappekravene fram til avsluttende vurdering. Mot slutten av hvert studiear blir noen av
mappekravene valgt ut til avsluttende vurdering (studenten velger ut noen arbeider og utdanningen velger
ut noen arbeider). I tillegg moter studenten til en muntlig eller skriftlig presentasjon/prove, med
utgangspunkt i mappekrav og pensum forovrig. Det blir til slutt satt en samlekarakter pa mappe og
presentasjon/prove, der presentasjonen fungerer justerende pa mappevurderingen.
Skikkethetsvurdering
Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i hoyere utdanning
med hjemmel i by 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og hogskoler i 4-10 sjette ledd. Forskriften trer i
kraft 1. august 2006 og vii gjelde studenter som begynner pa vernepleierutdanningen fra og med 1: august
2006 og senere.
Undervisningssprak
Norsk
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Bachelorgradsstudium i vemepleie
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde.
NB! Vernepleierutdanningen benytter praksisplasser i hele More og Romsdal
fylke.

Innledning
Vernepleierutdanningen er en trehrig helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Formalet med
vernepleierutdanningen er a utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutovere som er kvalifiserte for a
utfore miljoarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske,
psykiske eller sosiale funksjonsvansker.
Etter rammeplan:
Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.
juli 2004.
Forkunnskaper
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Kompetanse
Fullfort studium gir graden bachelor i vernepleie og grunnlag for a soke autorisasjon som vernepleier.
Vernepleiere er autorisert helsepersonell etter helsepersonelloven § 48 (Lov om helsepersonell 2. juli
1999, nr. 64).
De fleste vernepleiere arbeider som miljoterapeuter i kommunale helse- og sosialtjenester.
Utfordringer knyttet til arbeid med mennesker med utviklingshemming star fortsatt sentralt i utdanningen,
men vernepleiere er ogsh kvalifisert til ãjobbe for eksempel innen eldreomsorg, psykisk helsearbeid,
rusomsorg, barnevern, ulike arbeidsmarkedstiltak, asylmottak. En °kende andel vernepleiere jobber i
barnehage- og skolesektoren. En del vernepleiere har administrative jobber som saksbehandler,
koordinator, boveileder m.m.
Videre studiemuligheter
Aktuelle videreutdanninger for vernepleiere er bl.a. habilitering/rehabilitering, malretta miljoarbeid,
normalisering og sosial integrasjon, veiledning, rusomsorg, eldreomsorg, sexologi, psykisk helsearbeid og
administrasjon og ledelse. Studiet kan ogsa gi grunnlag for a soke opptak pa mastergradsstudier.
Studier i utlandet
Det kan legges til rette for at studenter kan reise ph utvekslingsopphold i utlandet, hovedsaklig i tredje
studiedr. Vi har samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Esbjerg (Danmark), Valencia (Spania) og
Augsburg College (Minneapolis, USA).
Studiets oppbygging
Emner
Samfunnsvitenskaplige og juridiske emner 42 studiepoeng
Psykologiske og pedagogiske emner 24 studiepoeng
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Studieplan sykepleie
Emnekode

Emnets navn

SNG01 001
SNG01 002
SNGOI 003
SPS00 001
SPS00 002
SSGOO 001
SFV00 001

Test i medikamentregning
Anatomi/fysiologi og biokjemi
Mikrobiologi og generell hygiene
Praksistest
Ernxringstest
Psykologi og kommunikasjon
Grunnleggende sykepleie og sykepleie til
eldre
Grunnleggende sykepleie — prosjekt
Grunnleggende sykepleie - praksisstudie
Passeringstest i sykepleie 2.ár
Sykepleie til akutt og kritisk syke —
praksisstudier
Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk
syke
Sykdomslxre og farmakologi
Sykepleie til akutt og kritisk syke —
praksisstudier
Praktisk eksamen + muntlig
Psykisk helsearbeid - praksisstudier
Hjemmesykepleie -praksisstudier
Samfunnsvitenskapelige emner
Forebyggende helsearbeid praksisstudier
Sykepleie med stottefag
Fordypning i sykepleie - praksisstudier
Avsluttende eksamen fordypningsoppgave

SPS00 003
SKPOO 001
SPS00 004
SKPOO 002
SSY00 001
SNG01 004
SKPOO 003
SPS00 005
SKPOO 004
SKPOO 005
SSGOO 002
SKPOO 006
SSY00 002
SKPOO 007
SAE 00

Stp
180

0/V

2
12
4

0

8
19
3
12

0

0
0
0
0
0
0

Studiepoeng pr. semester
S1
S2
S3
S4
S5

S6

2
12
4

8
19
3
12

12

0
0
0

15

0

15

13
14

0
0

13
14

6
12
12
4
3

0
0

6

0

3

5
12
12

0
0

5
12
12

12
,

0
0

0

12
12
4

Mer into: Se tagplan
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Oversikt over hovedemner er:
• Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag - inkludert praksisstudier: 33 stp
• Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget - inkludert praksisstudier: 72 stp
• Medisinske- og naturvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 45stp
•
Samfunnsvitenskapelige emner - inkludert praksisstudier: 30 stp
Organisering og arbeidsmfiter:
Praksisstudier, forelesninger, gruppearbeid, litteraturstudier, prosjekter, problembasert !wring (PBL),
caseundervisning, veiledning i grupper, osv.
Praksisstudier:
Praksis utgjor totalt 90 studiepoeng som tilsvarer 60 ukers studieinnsatstid. 75studiepoeng (50 uker) er i
samarbeid med pasienter og phrorende som knyttes til ulike sykdomstilstander og pasientsituasjoner. De
resterendel5 studiepoeng (10 ukene) knyttes til ferdighetstrening, forberedelse til praksis og refleksjon
over praksisstudiene. Praksisstudiene er tilrettelagt og veiledet av Ixrer og/eller sykepleier, og fore&
bade i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Studentens praksisstudier utgjor gjennomsnittlig 30 timer
per uke. For hver praksisperiode er det satt opp klare definerte mhl og arbeidskrav som studentene ma
kunne dokumentere og ha nadd og oppfylt for a fa praksisperioden vurdert til bestatt.
Arbeidskrav:
Praksisstudier er obligatorisk. Det stilles ogsa krav om at deler av studiet skal were besatt for studentene
kan starte i praksisstudier eller oppmeldes til eksamen.
Vurderingsform:
Vurdering vii forega kontinuerlig gjennom hele studiet. Studentene vii fã informasjon om hvor de star i
studieprosessen. Dette skjer i hovedsak ved ulike arbeidskrav og oppgaver, krav til studiedeltaking og
vurdering av praksisstudiene, samt eksamener og tester/preNer. De ulike vurderingsordninger er beskrevet
i fagplanen.
Skikkethetsvurdering
Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt forskrift om skikkethetsvurdering i hoyere utdanning
med hjemmel i by I. april 2005 nr. 15 om universiteter og hogskoler i 4-10 sjette ledd. Forskriften trer i
kraft I. august 2006 og vii gjelde studenter som begynner pa vernepleierutdanningen fra og med 1. august
2006 og senere.
Undervisningssprfik:
Norsk
Litteratur:
Pensum er gjenstand for vurdering og revidering foran hvert opptak og semester. Pensumlitteratur finnes i
utdanningens fag- og studieksplaner.
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HELSEFAG
Bachelorgradsstudium i sykepleie
Studiepoeng:
Varighet:
Studiested:

180
Heltid 3 fir - opptak vfir og host. Deltid 4,5 fir — opptak annen hver host
Heltid — Teoristudier i Molde. Ordinxre praksisomrfide foregfir i ulike
kommuner i Romsdal og Nordmore, og ved Molde sjukehus og Kristiansund
sykehus.
Deltid — Teoristudier foregfir i Kristiansund. Ordinxre praksisomrader foregar
i ulike kommuner i Romsdal og Nordmore og ved Molde og Kristiansund
sykehus.

Innledning
Malet er a utdanne sykepleiere som er kvalifiserte til a mote ulike menneskers behov for sykepleie.
Utdanningen skal stimulere til faglig og personlig utvikling, og medvirke til at studentene blir
selvstendige, endringsorienterte og ansvarsbevisste.
Utdanningens innhold og krav er etter Rammeplan og forskrift for trearig sykepleierutdanning, fastsatt av
Utdannings- og forskningsdepartementet 1. juli 2004.
Forkunnskaper
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Kompetanse
Fullfort studium gir graden bachelor i sykepleie og rett til autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om
helsepersonell. (Lov om helsepersonell 2.juli 1999, nr.64).
Autoriserte sykepleiere er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor
institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjor hjornesteinene i sykepleierens kompetanse. 1
sykepleierens kompetanse inngar ogsa helsefremming og forebygging, undervisning og veiledning,
yrkesetisk holdning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse.
Videre studiemuligheter
Studenter som fullforer bachelorgrad i sykepleie vil were kvalifisert til a soke mastergradstudium i helseog sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sarbare grupper ved Hogskolen i Molde. Andre aktuelle
videreutdanning/mastergradgradsutdanninger kan vxre eldre og aldring, psykisk helsearbeid,
anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, lcreftsykepleie, operasjonssykepleie, helsesoster og
jordmor. Sykepleiere kan ogsa videreutdanne seg innen administrasjon og ledelse.
Studier i utlandet
Det kan legges til rette for at studenter kan ha internasjonal studentutveksling. Dette vii skje hovedsakelig
i 5. semester.
Vi bar samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner i Esbjerg (Danmark), Valencia (Spania), James
Cook (Australia) og Augsburg (USA).
Studiets oppbygging
Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt pa fire hovedemner og inkluderer praksisstudiene.
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Emnekode Emnets navn
L0G707
LOG710
LOG711
S0K710
L0G712
VFA22
L0G904
L0G950
Sum

Fundamentals of logistics
(see English version)
Econometrics
Supply Chain Management 1
(see English version)
Industrial organization
Supply Chain Management 2
(See English version)
Valgfag 22,5 studiepoeng
Seminars in Logistics (see
English version)
Master's Degree Thesis (see
English version)

I

Stp

I 0/V

Studiepoengyr. semester
SI(H) S2(V) S3(H) S4(V)
7,5

7,5

0

7,5

0

7,5

7,5

0

7,5

7,5
7,5

0
0

7,5

22,5

0

30

0

30

0

7,5

22,5
30

30
30

30

30

30

For a bli sivilokonom ma du velge B0K700 Enterprise Resource Planning Systems (ERP-systems) with
SAP (7,5 sp) og L0G755 Economics of Organization (7,5 sp) som valgfag i andre semester.
Forovrig vises det til egen omtale av denne spesialiseringen under mastergradsstudiet i logistikk.
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Management of value systems (15 sp) som valgfag i andre semester.
Se forovrig egen omtale av mastergradsstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse.
Mastergradsstudium i logistikk
Innenfor mastergradsstudiet i logistikk kan du velge en av folgende to spesialiseringer for a bli
sivilokonom:
Industriell logistikk
Supply Chain Management (SCM)
Industriell logistikk
Denne spesialiseringen er kvantitativt orientert, og legger vekt pa lagerstyring og produksjons- og
distribusjonsplanlegging og bruk av modeller og verktoy i tilknytning til dette.
Emnekode Emnets navn

LOG701

LOG711
VFA150
L0G702
L0G703

L0G904
L0G950
Sum

Applied Statistics and
simulation (see English
version)
Supply Chain Management 1
(see English version)
Valgfag 15 stp
Purchasing and Supply
Theory (see English version)
Models for inventory and
production management 2
(see English version)
Seminars in Logistics (see
English version)
Master's Degree Thesis (see
English version)

I

Stp

I 0/V

Studiepoeng pr. semester

S1(H) S2(V) S3(1-1) S4(V)
7,5

7,5

0

7,5

0

7,5

15
15

0

15

0

15

15

0

15

30

0

30

0

30
30

30

30

30

30

For A bli sivilokonom ma du velge enten ADM900 Forms of Organization and Management(15 sp) eller
kombinasjonen IDA725 Project Management (7,5 sp) og S0K710 Industrial Organisation (7,5 sp) som
valgfag i forste semester. For ovrig vises det til egen omtale av denne spesialiseringen under
mastergradsstudiet i logistikk.
Supply Chain Management (SCM)
Denne spesialiseringen har som mal A gi studentene kunnskap og forstaelse for ledelsesprosesser innenfor
bedrifter og se swrlig pa problemer og losninger knyttet til logistikkaktiviteter som organisasjon, innkjop
og verdikjedeanalyse.
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Sivilokonomutdanning
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

120
2 fir
Heltid
Molde

Innledning
Hogskolen i Molde tilbyr fra hosten 2007 sivilokonomutdanning. Sivilokonomutdanningen ved
Hogskolen i Molde er en femarig utdanning bestaende av et 3-arig bachelorgradsstudium i okonomi og
administrasjon og et 2-arig mastergradsstudium enten i logistikk eller i samfunnsendring, organisasjon og
ledelse. Det stilles sxrskilte krav til valg av kurs p5 mastergradsstudiet slik det framgar nedenfor.
Grunnlaget for en sivilokonomutdanning ved Hogskolen i Molde dannes som nevnt over ved et 3-arig
bachelorgradsstudium i okonomi og administrasjon. For a bli sivilokonom ma du i tillegg ta ett av de to
mastergradsstudiene nedenfor. Mastergradsstudiet skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer
avgrensede fagomilder enn i bachelorstudiet. Mastergradsstudiet skal ogs5 gi grunnlag for selvstendig
vitenskapelig arbeid.
Forkunnskaper
Fullfort 3-arig bachelorgrad i okonomi og administrasjon.
Kompetanse
Med tittelen Sivilokonom og Master of Science in Logistics eller mastergrad i samfunnsendring,
organisasjon og ledelse vii du vxre godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i mange
bransjer. Utdannelsen dekker et bredt fagomrade og det er fá utdannelser som gir tilsvarende kompetanse
og bruksmuligheter, bade innen privat og offentlig sektor. Antakelig er sivilokonomutdanningen en av de
mest anvendelige utdanninger som kan tas med sikte pa deltakelse i arbeidslivet.
Mastergradsstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse
Mastergradsstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse gir innsikt i sammenhengen mellom
samfunnsmessige endringer, nye organisasjonsformer og endringer i ledelse.

For a bli sivilokonom ma du velge enten L0G702 Purchasing ans Supply Theory (15 sp) eller L0G720
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Videreutdanning i revisjon
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Videreutdanningen i revision er et tilbud til studenter som allerede har gjennomfort et 2-Arig
hogskolekandidatstudium i okonomi og administrasjon og som onsker a komplettere med fag som gir
grunnlag for a bli registrert revisor.
Mfilgruppe
Studenter med fullfort minimum 2 ars studier i okonomi og administrasjon og som onsker a utvide til en
bachelorgrad i revision.
Forkunnskaper
Fullfort 2-arig studium i okonomi og administrasjon eller tilsvarende.
Studentene bor ha fullfort minst 6 studiepoeng skatterett, 6 studiepoeng rettslwre og 12 studiepoeng
videregAende regnskap tilsvarende kurset B0K410 Finansregnskap 1. Se ellers omtale av 3-Arig
bachelorgradsstudium i revision.
Kompetanse
Studiet forer fram til en bachelorgrad i revision. Eksamen fra studiet kvalifiserer til stillinger innenfor
revision og regnskapsarbeid. For A bli registrert revisor stilles det nxrmere krav om karakterniva slik det
framgar nedenfor og 3 ars variert praksis i revision.
Videre studiemuligheter
BestAtt 3-Arig revisjonsutdanning med swrskilte krav til karakterniva gir adgang til mastergradsstudium
ved Norges Handelshoyskole og Handelshoyskolen BI. Bestatt mastergradsstudium med sxrskilte krav til
karakternivA. og 3 ars variert praksis i revision gir rett til godkjenning som statsautorisert revisor.
Studiets oppbygging
For A fã godkjenning som registrert revisor kan ingen enkeltkarakterer i fagene rettslxre, skatterett,
revision og finansregnskap med Arsoppgjor i siste studiehr vwre darligere enn C. For ovrige fag gjelder
samme eksamensregler som for okonomisk-administrativt studium.
Emnekode Emnets navn

Stp

0/V

B01(610
JUR520
B0K510
JUR530
Sum

15

0

15

Finansregnskap 2

Studiepoeng
pr. semester
S1(H) S2(V)

Skatterett II

10.

0

10

Revisjon

20

0

5

Rettslwre

15

0

30

15
15
30

60

Oppbygging av spesialiseringsretning i idrettsledelse
Emnekode Emnets navn

I Stp

I 0/V

Studiepoengyr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

ADM100
IDR100

Organisasjon 1

7,5

0

7,5

Idrettens organisering og
ledelse I

7,5

0

7,5

MATI00
BOK100
AD/vI200
IDR101
MAT110
BOK300
IDR301
IDR305

Innforing i matematikk

7,5

0

7,5

Bedriftsokonomi 1

15
7,5
7,5
7,5
15
7,5

0
0
0
0
0
0

7,5

7,5
15
7,5

0
0
0

7,5

15
7,5
7,5
7,5
7,5
15

0
0
0
0
0
0
0

7,5

1UR204
IDR501
IDR601
ADM300
B0K320
S0K100
IDR306
IDR600
SOK200
Sum

Organisasjon og metode
Prestasjonspsykologi I
Statistilck I
Bedriftsokonomi 2
Prestasjonspsylcologi II
Sportsokonomi
Idrettsjus
Idrettens organisering og
ledelse II
Prestasjonspsykologi III
Foretaksstrategi
Markedsforing
Makrookonomi
Spillteori og sportsokonomi
Prosjektoppgave
Mikrookonomi

7,5

7,5

7,5
7,5

7,5
15

7,5
7,5
15

7,5
7,5
7,5
7,5

30

30

30

30

30

7,5
15
7,5
30
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Dppbygging av spesialiseringsretning i
Emnekode Emnets navn

I

Sti

0/V

Studiepoengfpr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
10

JUR520

Skatterett II

10

0

VFA150

Valgfag 15 stp

15

V

B0K530

Okonomisk styring

5

0

5

JUR530

Rettslwre

15

0

15

Sum

,

20

30

10

30

Spesialiseringsretning i idrettsledelse
De senere ár har tydeliggjort underholdningsnxringens okende rolle som okonomisk faktor. Spesielt har
fotballnxringen vist potensial - nasjonalt og internasjonalt, som en viktig verdiskaper i samspill med mer
tradisjonelle =ringer. Okt forstaelse av denne nwringens okonomiske sxregenheter og betingelser vii
dermed kunne ha reell okonomisk betydning. Samtidig er nwringen ung og behovet for okt kompetanse er
apenbar bade i klubber, i forbund og i organisasjoner (for eksempel sponsorer og medier) som har mye
med idrett a gjore.
Moreforsking Molde og Flogskolen i Molde har de senere Ara bygget opp sterk kompetanse innen
idrettsokonomi og idrettens organisering og ledelse. Denne spesialiseringsretningen vil passe for studenter
med interesse for idrett som nxring og for aktorer fra nxringen med spesiell faglig interesse eller behov.
Aktorer med generell interesse for den okonomiske utviklingen i underholdningsindustrien vii ogsá kunne
ha utbytte av denne studieretningen.
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Spesialiseringsretning i okonomisk styring
Dette er en ny spesialiseringsretning fra hosten 2006 som passer for studenter som kan tenke seg en
stilling som okonomisjef eller innenfor okonomifunksjonen i et foretak.
Spesialiseringen skal gi studentene innsikt i hvordan verdiskapningen i en virksomhet kan males,
analyseres og styres pa en best mulig mate. Analyser danner grunnlaget for beslutninger vedrorende storre
investeringer, produkter, prising, produksjonsstyring og logistikk. Dette far studentene innsikt i gjennom
kursene i okonomisk styring, operasjonsanalyse og beslutninger under usikkerhet.
Finansregnskapet er et sentralt kommunikasjonsverlctoy mot investorer og andre eksterne interessenter, for
eksempel for verdsettelsesformal. Finansregnskapet og dets rammebetingelser lwrer studentene mer om i
kursene i finansregnskap og skatterett.
Foretakets finansiering firmer i dag i stadig stone grad sted pa den intemasjonale arena. I
spesialiseringsretningen inngar derfor ogsa et kurs i internasjonal finansiering.
Valgfag i fjerde semester. Spesialiseringsretningen krever at BOK400 Finansregnskap 1 og JUR400
Skatterett 1 er valgt i studiets fjerde semester.
Oppbygging av spesialiseringsretning i okonomisk styring
Emnekode Emnets navn

Stp j 0/V

B0K610
JUR520
L0G350
B0K520

15
10
7,5
15
5
7,5

B0K530
LOG601
Sum

Finansregnskap 2
Skatterett II
Operasjonsanalyse
Internasjonal finansiering
Okonomisk styring
Beslutninger under usikkerhet

0
0
0
0
0
0

Studiepoengpr. semester
SI(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
15
10
7,5
15

32,5

5
7,5
27,5

Spesialiseringsretning i regnskap
Denne spesialiseringsretningen passer for studenter som kan tenke seg en stilling innenfor regnskaps- eller
okonomifunksjonen i privat nwringsliv eller offentlig forvaltning. Sammen med 2 ars praksis og nxrmere
vilkar gir utdannelsen rett til tittelen autorisert regnskapsforer. Finansregnskapet er et sentralt
kommunikasjonsverktoy mot investorer og andre eksteme interessenter, for eksempel for
verdsettelsesformal. Finansregnskapet og dets rammebetingelser Ixrer studentene mer om i kursene i
finansregnskap og skatterett.
I sitt virke vii en som arbeider med regnskap ha behov for innsikt i de alminnelige rettslige rammer for
utovelsen av privat og offentlig virksomhet. Dette dekkes gjennom kurset i rettslwre.
Valgfag i fjerde semester. Spesialiseringsretningen krever at B0K400 Finansregnskap 1 og JUR400
Skatterett 1 er valgt i studiets fjerde semester.
Valgfag 3. studiear i spesialiseringsretning regnskap. Se valgfagsliste under bachelorgradsstudiet i
okonomi og administrasjon foran.
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Oppbygging av spesialiseringsretning i logistikk
Emnekode Emnets navn

I Stp I 0/V

Studiepoeng yr. semester
SI(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)

L0G502

Styringsmodeller i logistikk

7,5

0

LOG5I0

Ia
Verdikjedeanalyse

7,5

0

7,5

L0G525

Kvalitetsledelse

7,5

0

7,5
7,5

L0G350
L0G505

7,5

Operasjonsanalyse

7,5

0

Innkjopsledelse og
forhandling

7,5

0

7,5

LOG601

Beslutninger under usikkerhet

7,5

0

7,5

VFA150

Valgfag 15 stp

15

V

15

Sum

30

30

Valgfag 3. studiefir i spesialiseringsretning logistikk:
Se valgfaglisten for bachelor okonomi og administrasjon foran. Enkelte kurs fra stud let i Supply Chain
Management kan ogsa vxre aktuelle dersom nodvendige forkunnskaper er tilstede.

Spesialiseringsretning i konkurransestrategier
Denne spesialiseringsretningen vii gi studentene en overbygning mellom ulike fagretninger innen
okonomi. Kurs fra en rekke fagfelt er satt sammen i en spesialisering som gir studenten en innsikt i
ledelses- og styringsproblemer med hensyn pa a foreta riktige strategiske valg i et marked. Malet er a gi
studenten kunnskap om og analytisk innsikt i det a foreta de riktige valg nar bedriften skal velge
konkurransestrategier i forhold til det a vinne eller inngA kontrakter, til a velge prissettingsstrategier og til
a vurdere hvilke markeder bedriften bor satse pa. Spesialiseringen kan kombineres med kurs som gis i
spesialisering innen idrettsokonomi.

Oppbygging av spesialiseringsretning i konkurransestrategier
EmnekodejEmnets navn

SOK500

Offentlig okonomi

LOGS 10

VFA150

I

Stp

I 0/V

Studiepoengyr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) 55(1-1) 56(V)

7,5

0

7,5

Verdikjedeanalyse

7,5

0

7,5

Valgfag 15 stp

7,5

V

15

S0K610

Anbud og auksjoner

7,5

0

7,5

S0K630

Internasjonal okonomi

7,5

0

7,5

LOG210
VFA075
Sum

Industriell kj ups atferd
Valgfag 7,5 stp

7,5

0

7,5

15

0

7,5
30

30

Valgfag 3. studiefir i spesialiseringsretning konkurransestrategier:
Se valgfagsliste under bachelorgradsstudiet i okonomi og administrasjon foran.
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Spesialiseringsretning i innovasjon
Spesialiseringsretningen er aktuell for studenter som er interessert i a forsta hva det er som skaper endring
og fornyelse i samfunn og organisasjoner. Her settes fokus pa hvordan organisasjoner og nxringsliv
prover a tilpasse seg en globalisert verden med raske endringer. Et viktig sporsmal er hvilken rolle
kunnskap spiller i denne sammenhengen i dag bade som produksjonsfaktor og som endringsfaktor. Det
settes ogsa fokus pa hvordan etikk kommer inn som et viktig beslutningsgrunnlag i ulike sammenhenger i
arbeidslivet. Organisasjonslzering og innovasjon er kjernetemaer pa studiet. Sentralt her star kunnskaper
og teorier om hvordan fornyelse skapes eller hindres i organisasjoner.
Oppbygging av spesialiseringsretning i innovasjon:
EmnekodelEmnets navn

I Stp

I 0/V

Studiepoeng pr. semester

SI(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
ADM505 Kunnskap og
organisasjonsIxring
SAF600
Politisk okonomi:
Nasjonalstat og region i den
globaliserte okonomien
ADIVI610 Innovasjon og teknologi
ADM620 Etikk
SAF650
Prosjektoppgave
Sum

15

0

15

15

0

15

7,5
7,5
15

0
0
0

30

7,5
7,5
15
30

Spesialiseringsretning i logistikk
Hogskolen i Molde har landets beste studietilbud i logistikk. Det nyter studentene godt av gjennom egen
spesialiseringsretning i logistiklc. Denne spesialiseringen vii were egnet bade for de som soker jobb etter
endt studium eller som onsker a studere videre til mastergrad. Norsk eksportindustri har lang veg til
europeiske markeder og har slik sett en avstandsulempe sammenlignet med konkurrerende virksomheter i
Sentral-Europa — det ma kompenseres gjennom effektiv logistikk! Logistikk dreier seg om a effektivisere
varestrommer gjennom hele verdikjeden, og a soke integrerte losninger som gjor at verdikjeden blir
konkurransedyktig. En mer effektiv verdikjede kan oppnas gjennom bade kvalitative og kvantitative
virkemidler. Dels bor man fokusere pa effektive organisasjonsstrukturer, effektive innkjop og kloke
strategiske valg — for eksempel knyttet til grad av outsourcing. Dels dreier det seg ogsa om a finne
optimale modeller knyttet til produksjon, distribusjon og lagerhold. Denne spesialiseringsretningen gir
deg kvalifikasjoner som er hoyt etterspurt bade av neeringsliv og offentlig forvaltning.
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Valgfag 5. semester
Emnekode Emnets navn
ADM400 Styrearbeid i organisasjoner
JUR500
Velferdsrett
L0G350 Operasjonsanalyse
L0G502
Styringsmodeller i logistikk
Ia
MAT210 Statistikk II
1SAF 112
Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk
SOK100 Makrookonomi
SOK 710
Industrial organization

Stp
7,5
15
7,5
7,5
7,5
15
7,5
7,5
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Studier i utlandet
University of Westminster (UoW) i London, Arnhem Business School (Nederland), ICN Metz/Nancy
(Frankrike) og Hogskolen i Molde tilbyr i samarbeid et internasjonalt studieprogram som vii gi graden
MSc in European logistics, Transport &amp; Distribution. Eventuelt opptak skjer etter fullfort 3 ars
bachelorstudium innen okonomi/administrasjon. Studiet gar over 3 semestre (12 maneder). Alle som blir
opptatt, ma ta et 1. semester ved UoW i London. Avhengig av spesialisering tas de pafolgende to semester
enten i London, Arnhem, Nancy eller Molde (se egen brosjyre om studiet eller sjekk internettadressen:
http://www.himolde.no/index.cfm/pageID/1342)
Se nwrmere informasjon om utvekslingsstudier pa hogskolens hjemmesider.
Studiets oppbygging
De tre forste semestrene bestar av 90 studiepoeng obligatoriske fag, og 4. semester av 30 studiepoeng
valgfag. I 3. studiear kan studentene velge en av folgende spesialiseringsretninger:
• Spesialisering i innovasjon
• Spesialisering i konkurransestrategier
• Spesialisering i logistikk
• Spesialisering i regnskap
• Spesialisering i okonomisk styring
• Spesialisering i idrettsledelse
For denne spesialiseringsretningen gjelder en egen studieplan hvor obligatoriske kurs og
spesialiseringskurs er fordelt over alle seks semestrene. Se bakerst under dette studiet.
Studentene kan ogsa velge ett av folgende studium som spesialiseringsretning:
• Videreutdanning i revisjon
• Arsstudium i juridiske fag
Obligatoriske emner 2 forste studiear
Emnekode Emnets navn

ADIVI100

Organisasjon 1

I Stp

0/V Studiepoeng pr. semester
S1(1-1) S2(V) S3(H) S4(V)

7,5 ,

0

7,5

BOK100

Bedriftsokonomi 1

15

0

7,5

MAT 100

Innforing i matematikk

7,5

0

7,5
7,5

7,5

S0K100

Makrookonomi

7,5

0

MAT110

Statistiklc I

7,5

0

7,5

SCM200

7,5

0

7,5

S0K200
ADM300

Innforing i Supply Chain
Management
Mikrookonomi
Foretaksstrategi

7,5

0

7,5

7,5

0

B0K300

Bedriftsokonomi 2

15

0

15

B0K320

Markedsforing

7,5

0

7,5

VFA30A

UtvekslinWutplassering/-

30

V

7,5

30

valgfag
Sum

a

30

30

30

30
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Bachelorgradsstudium i okonomi og administrasjon
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Det 3-Arige bachelorstudiet gir utdanning i okonomi og administrasjon som kvalifiserer studenter til A fa
seg arbeid i nxringsliv og offentlig forvaltning. Studiet kvalifiserer ogsa for videre masterstudier ved
Hogskolen i Molde og andre hogskoler/universitet i Norge, og til masterstudier ved utenlandske
institusjoner som hogskolen samarbeider med (se nedenfor).
Det 3-5.rige studiet bygger pa en 1 1/2-Arig grunnmodell med obligatoriske fag. I 4. semester tas
videreforingsemner enten blant valgfag ved Hogskolen i Molde eller som utvekslingssemester ved
hogskoler eller universitet i utlandet. I 3. aret velger studenten spesialiseringsretning. Det legges vekt pa at
studenter har god metodeinnsikt i matematikk og statistikk blant annet ved at det legges opp til at
studentene i stor grad kan anvende personlige datamaskiner og nodvendig programvare. Studenter som
velger spesialiseringsretning hvor prosjektoppgave er obligatorisk i 6. semester, forutsettes a ta
nodvendige metodevalgfag for a kunne skrive en slik oppgave.
Forkunnskaper
Opptak tilstudiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 Ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Undervisningen i MATIO0 Innforing i matematikk bygger pa forkunnskaper tilsvarende to Ai - matematikk
(2MZ) fra studieretning for allmenne og okonomiske fag etter R94. Studenter som ikke har slike
forkunnskaper, ma sette seg inn i relevante deter av pensum i algebra og funksjonslxre for studiet starter.
NB! Hogskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i
matematikk som starter 1-2 uker for ordinxr semesterstart.
Hogskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper a folge et eget tilrettelagt stottekurs MAT002 som
tar sikte pa a presentere sentrale deter av pensum i kurset 2MZ fra videregaende skole. Studenter som
velger a folge kurset MAT002 om hosten, ma ta det ordinwre kurset MAT100 om varen. Hogskolen gjor
oppmerksom pA at dette kan fore til problemer med a holde normal studieprogresjon. Studenter med
tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt a folge ordinxr studieplan og ta kurset
MAT 100 i forste hostsemester.
Kompetanse
Fullfort studium gir tittelen Bachelor i okonomi og administrasjon og kvalifiserer for en rekke jobber
innen privat og offentlig virksomhet.
Videre studiemuligheter
Fullfort studium gir grunnlag for A soke opptak til hogskolens Mastergradsstudium i logistikk eller
Mastergradsstudium i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Med rett fagkombinasjon kan en med
fullfort studium soke opptak til masterstudier innen okonomi ved andre hogskoler og universitet.
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Studiets oppbygging
For afâ godkjenning som registrert revisor kan ingen enkeltkarakterer i fagene rettslzere, skatterett,
revisjon og finansregnskap med arsoppgjor i siste studiear vwre darligere enn C. For ovrige fag gjelder
samme eksamensregler som for okonomisk-administrativt studium.
Emnekode Emnets navn

Stp

0/V

ADM100
B0K100
MAT 100

7,5

0
0
0
0

SOK100
ADM200
MAT110
SOK200
ADM300
B0K300
B0K320
B0K330
B0K400
JIJR400
JUR520
BOK610
B0K510
JUR530
Sum

Organisasjon 1
Bedriftsokonomi 1
Innforing i matematikk
Makrookonomi
Organisasjon og metode
Statistikk I
Mikroolconotni
Foretaksstrategi
13edriftsokonomi 2
Markedsforing
Regnskap og budsjettering i
offentlig sektor
Finansregnskap 1
Skatterett I
Skatterett II
Finansregnskap 2
Revisjon
Rettsixre

15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
7,5
5

0
0
0

15
10
10

0

15
20
15

0
0
0

Studiepoeng pr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

0
0
0
0

7,5
15
7,5
5
15
10

0
0

10
15
5
_
30

30

30

30

30

15
15
30
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Bachelorgradsstudium i revisjon
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Den viktigste oppgaven til en registrert revisor er a utfore revision for foretak som etter norsk by har plikt
til ha revisor. Kravene som er satt til en revisor og det arbeid han utforer, finner en dels i lover om
revision, dels i administrative forskrifter og dels folger de av revisjonsteori og grunnsetninger for god
revisjonspraksis. Det er ogsa en rekke andre oppgaver som det er naturlig for en registrert revisor a utfore.
Som for eksempel kan vi nevne radgivning for bedrifts!edelsenár det gielder regnskapsforing, skatte- og
avgiftssporsmAl, regnskapsanalyse, intern kontroll 0.1.
De statlige hogskolene gir 3-arig revisorutdanning mens Norges Handelshoyskole og Handelshoyskolen
BI gir hoyere revisorutdanning.
Revisorstudiet ved hogskolene er et yrkesrettet studium med disse mai:
I. A gi studentene en teoretisk utdanning som gjor dem egnet til det arbeid som er tillagt en registrert
revisor etter nwrmere regler gitt i revisorloven.
2. A kvalifisere studentene for opptak ved Mastergradsstudium i regnskap og revision (hoyere
revisorstudium) ved Norges Handelshoyskole og Handelshoyskolen BI.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ár eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Undervisningen i MAT100 Innforing i matematikk bygger pa forkunnskaper tilsvarende to dr matematikk
(2MZ) fra studieretning for allmenne og okonomiske fag. Studenter som ikke har slike forkunnskaper, ma
sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslwre for studiet starter. NB! Hogskolen
forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 1-2
uker for ordinwr semesterstart.
Hogskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper a folge et eget tilrettelagt stottekurs MAT002 som
tar sikte pa presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregaende skole. Studenter som
velger a folge kurset MAT002 om hosten, ma ta det ordinwre kurset MAT100 om varen. Hogskolen gjor
oppmerksom pa at dette kan fore til problemer med A holde normal studieprogresjon. Studenter med
tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt a folge ordinxr studieplan og ta kurset
MAT 100 i forste hostsemester.
Kompetanse
Fullfort studium gir rett til tittelen bachelor i revision. Eksamen fra studiet lcvalifiserer til stillinger
innenfor revision og regnskapsarbeid. For A bli registrert revisor stilles det nwrmere krav om karakterniva
slik det ft-am& nedenfor og 3 Ars variert praksis i revision.
Videre studiemuligheter
BestAtt 3-Arig revisjonsutdanning med sxrskilte krav til karakterniva gir ogsa adgang til mastergradsstudium ved Norges Handelshoyskole og Handelshoyskolen BI. Bestatt mastergradsstudium med swrskilte krav til karakterniva og 3 Ars variert praksis i revision gir rett til godkjenning som statsautorisert
revisor.
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Emnekode Emnets navn

j

Stp

I 0/V

Studiepoeng ir. semester

S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)

Organisasjon 1
Bedriftsokonomi 1

7,5

0

7,5

B0K100

15

7,5

MAT100

Innforing i matematikk

7,5

ADM100

S0K100

Makrookonomi

7,5

MAT] 10

Statistikkl

7,5

SCM200

Innforing i Supply Chain
Management

7,5

0
0
0
0
0

S0l<200
ADM300

Mikrookonomi

7,5

0

Foretaksstrategi

7,5

130K300

Bedriftsokonomi 2

15

0
0

7,5
15

7,5
30

0
V

7,5

B0K320
VFA30A
Sum

Markedsforing
'Utveksling/utplassering/
valgfag

7,5

7,5
7,5

7,5
7,5

7,5

30
30

30

30

30

Valgfag 4. semester
Se valgfagslisten for 4. og 6. semester for bachelorgradsstudiet i okonomi og administrasjon.
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Hogskolekandidatstudium i okonomi og administrasjon
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

120
2 fir
Heltid
Molde

Innledning
Det 2-arige studiet i okonomi og administrasjon er et teoretisk og metodisk grunnstudium i okonomiske
fag. Stud let gir en utdanning som kvalifiserer for oppgaver i industri-, handels- og servicebedrifter og i
offentlig forvaltning. Samtidig kvalifiserer studiet for videre studier ved Hogskolen i Molde og ved andre
hogskoler og universitet i inn- og utland.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 Ai- eller mer, kan slake opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Undervisningen i MAT100 Innforing i matematikk bygger pa forkunnskaper tilsvarende to ar matematikk
(2MZ) fra studieretning for allmenne og okonomiske fag. Studenter som ikke bar slike forkunnskaper, ma
sette seg inn i relevante deler av pensum i algebra og funksjonslwre for studiet starter. NB! Hogskolen
forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som starter 1-2
uker for ordinwr semesterstart.
Hogskolen tilbyr studenter med svake forkunnskaper A folge et eget tilrettelagt stottekurs MAT002 som
tar sikte pa a presentere sentrale deler av pensum i kurset 2MZ fra videregaende skole. Studenter som
velger A folge kurset MAT002 om hosten, ma ta det ordinwre kurset MAT 100 om varen. Hogskolen gjor
oppmerksom pa at dette kan fore til problemer med A holde normal studieprogresjon. Studenter med
tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk blir sterkt anbefalt A folge ordinwr studieplan og ta kurset
MAT 100 i forste hostsemester.
Kompetanse
Studenter med fullfort studium far tittelen hogskolekandidat i okonomisk/ administrative fag.
Videre studiemuligheter
For studenter som onsker det, er det mulighet for A fortsette et Ar til ved Hogskolen i Molde for A oppna en
bachelorgrad i okonomi og administrasjon (se omtale av dette).
Studier i utlandet
4. semester bestar av valgfag og er derfor egnet for utvekslingsopphold ved en av hogskolens
samarbeidsinstitusjoner.
Se nwrmere informasjon om utvekslingsopphold pa Nike hjemmesider.
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OKONOMI OG ADMINISTRASJON
Arsstudium i bedriftsokonomi
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Studiet i bedriftsokonomi skal gi studentene individuell trening til A utvikle en grunnleggende og kreativ
tenkning rundt bedriftsokonomiske beslutningsproblemer. Tyngden av undervisningen skal rettes inn mot
'wring av prinsipper ved problemlosning som leder fram til effektive bedriftsokonomiske beslutninger. En
analytisk og ofte kvantitativ tilnwrming til studiet dominerer i alle kurs som inngar.
Mfilgruppe
Studiet er forst og fremst utformet med tanke pa studenter med annen faglig bakgrunn som onsker
tilleggsutdanning, samt studenter fra videregaende skole med noen Ars yrkeserfaring. Studenter som
onsker en lengre utdanning i okonomi og administrasjon, bor soke opptak pa bachelorstudiet i okonomi og
administrasjon.
Forkunnskaper
Opptak til studiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 fir eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Kompetanse
Bedriftsokonomistudiet kan benyttes som en arsenhet i en sammensatt/fri bachelorgrad.
Studenter som fortsetter sine studier ved Norges Handelshoyskoles kursvirksomhet, BI, eller ved
okonomisk-administrative studier ved andre hogskoler, kan regne med at de fleste kurs som inngar i
bedriftsokonomistudiet gir grunnlag for fritak for tilsvarende kurs.

i

Studiets op pbygging
Emnekode Emnets navn

Stp

ADM 100
ADM300
/30K320
B OK 100
SCM200

7,5
7,5
7,5
15
7,5

V17 A150
Sum

Organisasjon 1
Foretaksstrategi
Markedsforing
Bedriftsokonomi 1
Innforing i Supply Chain
Management
Valgfag 15 stp

15

0/V
0
0
0
0
0

Studiepoeng
pr.semester
:
7r5
S2(V)
7,5
7,5
7,5

V
60

7,5
7,5
15
60

Valgfag
Se valgfag for 4. og 6. semester under bachelorgradsstudiet i okonomi og administrasjon.
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mange forelesninger. Kursene TRA815 og L0G904 kjores utelukkende pa engelsk, og man ma ogsa gjore
alle innleveringer og eksamener pa engelsk, dette fordi disse kursene ogsa inngar i MSc Logistics, som er
en 100 % engelskspraklig mastergrad. Dersom kursansvarlig behersker norsk, vii individuell veiledning
kunne gis pa norsk ogsa i disse kursene.
NB! Kurset L0G904 Seminars in logistics bestar av intensive ukeskurs pa ulike emner, hvert pa 3
studiepoeng. Studenter kan ta disse emnene enkeltvis, og trenger ikke a ta alle 30 studiepoengene.
Seminarene gar i hostsemesteret etter en egen plan som publiseres pa hogskolens hjemmesider

(www.h imolde.no).
Noen av HiMoldes doktorgradskurs kan ogsa were relevante som valgfag pa mastergraden, men man ma i
sâ fall kunne godtgjore at man har nodvendige forkunnskaper for a fa tilgang til kurset.
Doktorgradskursene kunngjores ogsa pa hogskolens hjemmesider.
Kurs fra andre hogskoler eller universiteter (norske eller utenlandske) kan etter soknad godkjennes som
valgfag i mastergraden dersom de vurderes som passende i innhold og niva.
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NSB, Jernbaneverket, andre departementer, transportselskaper innen de ulike transportgrener og ulike
interesseorganisasjoner.
Videre studiemuligheter
Med ett semesters tilleggsutdanning (spesifisert av de relevante opptakskomiteer for doktorgrader) kan
graden danne utgangspunkt for opptak til doktorgradsprogrammer, deriblant programmet PhD Logistics
ved Hogskolen i Molde.
Studier i utlandet
Det vii vxre mulig a fa godkjent et studieopphold ved en utenlandsk studieinstitusjon innenfor
valgfagspotten pa 30 sp (ett semester).
Studiets oppbygging
Studiet bestar av 3 hovedbolker: Bolk 1 utgjores av 30 studiepoeng med obligatoriske kurs. Bolk 2 er 30
studiepoeng av valgbare kurs, og bolk 3 er masteroppgaven - ogsa den pa 30 studiepoeng. Innenfor
valgfagsbolken er det mulig A fa godkjent ett semesters utenlandsstudier, relevante kursenheter pa
masterniva som er tatt ved andre institusjoner, eller egendefinerte lesekurs med selvvalgt pensum (alt
sammen etter swrskilt soknad). Det kan maksimalt legges inn egendefinerte lesekurs pa til sammen 15
studiepoeng, da enten som to kurs a 7.5 studiepoeng, eller ett kurs pa 15 studiepoeng. Studenten legger da
fram forslag til pensumliste og det skrives da en oppgave pa et nxrmere definert tema med oppnevnt
veileder fra hogskolen.
Studieplan
Emnekode Emnets navn
TRA740 Innforing i samferds I (TOIkurset)
TRA750 Innforing i by- og
kollektivtransport
TRA760 Transportokonomi og
trafikkmodeller
VFA30B Valgfag
"I'RA950 Masteroppgave i
Sarnferdselsplanlegging
Sum:

7,5
15
30
30
90

God kjente valgfag for mastergrad i samferdselsplanlegging
Emnekode Emnets navn
TRA815
International Shipping
L0G904
Seminars in Logistics (see

Stp
15
30

TRA850 Ledet selvstudium pa 7.5
studiepoeng
TRA855
Ledet selvstudium pa 15
studiepoeng

7,5
15

Angfiende valgfag for mastergrad i samferdselsplanlegging
valgfagslisten ovenfor viser forhAndsgodkjente valgfag for HiMolde sin mastergrad i
samferdselsplanlegging. Ikke alle kursene pa listen kjores i samlingsform. Disse kursene kan likevel tas
som fjernstudent dersom man er forberedt pA A lese pensum pa egenhAnd uten A kunne delta pa sxrlig
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Mastergrad i Samferdselsplanlegging
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

90
Deltidsstudium med 50 % progresjon gir 3 firs varighet
Deltid
Kurs vii kunne bli tilbudt pa ulike steder i Norge, de fleste i Oslo eller Molde. En
liste over hvilke kurs som tilbys fra semester til semester blir publisert pa
hogskolens hjemmesider (wwvv.himolde.no/samferdselsplanlegging).

Innledning
Mastergraden i samferdselsplanlegging tilbys som et deltidsstudium med intensive samlinger og intemettbasert veiledning mellom samlingene. Graden bestar av 60 studiepoeng obligatorisk innhold, og 30
studiepoeng valgfag. Innenfor de 60 studiepoengene med obligatorisk innhold finnes en masteroppgave pa
30 studiepoeng. Graden er en sakalt erfaringsbasert mastergrad pa totalt 90 studiepoeng. Graden gis i et
samarbeid mellom Hogskolen i Molde (HiM) og Transportokonomisk Institutt (TOD i Oslo.
Studieavgifter
Studiet er i hovedsak finansiert ved at studentene betaler studieavgifter. Kostnaden for det enkelte kurs vii
variere avhengig av kostnadene ved A tilby kurset. Se nxrmere under
www.himolde.no/samferdselsplanlegging . Antydningsvis vii hvert kurs koste 10-15 000 kroner, hvilket
betyr at hele studiet vii koste rundt 80-100 000 kroner i studieavgifter. De fleste studentene vii ha noe
stotte fra sin arbeidsgiver. Studiet er ogsa godkjent for stotte fra Lanekassa dersom man tar minst 40 %
studieprogresjon. Det vil bli tilbudt nok kurs til at man minst skal kunne folge 50 % studieprogresjon.
Malgruppe
Studiet er rettet inn mot personer som har et daglig virke i et samferdselsrelatert arbeid. Det er et rnal at
personer som har erfaring fra sektoren skal kunne skaffe seg formell kompetanse gjennom dette studiet.
Studiet blir gjennomfort pa en slik mate at det skal vxre mulig A delta selv om en har begrensede
muligheter for fri fra normale arbeidsoppgaver. Tema for masteroppgave og en del arbeidskrav underveis
kan med fordel ogsa tilpasses den enkeltes arbeidsoppgaver. Studiet vii kunne egne seg bade for personer
som har en lavere grads utdanning fra for, og for personer som har hoyere grads utdanning, men som
onsker en spesialisering mot samferdselssektoren.
Forkunnskaper
Opptak til studiet gjores pa basis av to hovedelementer: NormaIt ma man ha utdanning pa
bachelorgradsniva (3 Ar), og man ma ha minimum 2 Ars erfaring fra samferdselsorientert arbeid.
Kandidater som har sriig lang og relevant yrkeserfaring, kombinert med kortere hoyere utdanningslop,
for eksempel 2-Arig ingeniorutdanning eller 2-arig hogskolekandidat, vii kunne soke om opptak ph
bakgrunn av realkompetanse. Innholdet i den grunnleggende hoyere utdanningsbakgrunnen bor were fra
omradene ingeniorfag, okonomi eller samfunnsvitenskap. Andre utdanningsbakgrunner kan ogsa komme
betraktning. Det er en fordel, men ikke et krav, at studentene har kjennskap til grunnleggende okonomi og
metode (matematikk og statistikk).
Kompetanse
Studiet leder til en 90 studiepoengs mastergrad i samferdselsplanlegging. Slike erfaringsbaserte
mastergrader kvalifiserer ikke direkte til opptak pa doktorgradsprogram, da ma man eventuelt supplere
med ett semesters videre studier med spesifisert innhold. Graden vii kvalifisere spesielt godt til ledende
still inger innen samferdselssektoren, for eksempel i Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Avinor,
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and supply management. Students picking this specialization should have a background in business
administration, economics or social science.
Mandatory
_ Courses _
Code

Course title

LOG7118upply Chain Management 1

LOG707Fundamentals of logistics
LOG710Econometrics
SOK7101Industrial Organization
LOG712,Supply Chain Management 2
VFA22 Electives 22,50 ECTS
L0G904Seminars in Logistics
L0G950Master's Degree Thesis

Credits 0/V
7,5
7,5
7,5
1 7,5
7,5
22 ,5
30
! 30

0
0 --.1
0
1
0 .
0
I,
1 ,V
0
'i 0

Credits pr. semester
SI (A)!S2(S):S3(A)S4(S)
7,5
1

I

Total:

I

144

1.:- 3 0 1
;• --7" I ' - -I 30
30 30130 30

Students with a specialization in logistics from their bachelor's degree must replace LOG711 and
L0G707 with elective courses.
Elective courses autumn
Code
Course title
Project Management
IDA725
L0G706
Mathematical Modeling in Logistics
L0G820
Vehicle Routing

,
Credits
7,5
I 15
7,5
,

Elective courses
ode
0K700
,
LOG702
1,0G715
L0G720
L0G755
TRA815
TRA820

Course title
Enterprise Resource Plar
(ERP-systems) with SAP
Purchasing and Supply Theory
Business cases in SCM
Management of value systems „
Economics of organization
International Shipping
Air Transport Economics

7,5
_
_

1

15 '
7,5
15 ,
7,5
I 15
, 7,5
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Industrial Logistics
This specialization is quantitatively focused. Emphasis is on planning for production, inventory and
distribution, and professional tools are used.
Mandatory Courses
Code

Course title

Credits ON

Credits pr. semester
S I (A),S2(SYS3(A)S4(S)
7,5
0 7,5
:
7 5i
,
15
V
15
.
15
01
i I
15
15

LOG701Applied Statistics and simulation
LOG711Supply Chain Management 1
VFA150Electives 15 ECTS
LOG702Purchasing and Sunnlv Theory
70

30 1 0
30
0

LOG904Seminars in Logistics
LOG950Master's Degree Thesis
Total:

30
30

30

30

30
30

Students with a specialisation in logistics from their bachelor's degree must replace LOG711 with an
elective. Students may substitute either L0G702 or L0G703 with one or two of the elective courses
below.
Elective courses autumn
Code

Course title

IDA725
IDA765
L0G706
L0G707
L0G820
S0K710

Project Management
Knowledge Networks
Mathematical Modeling in Logistics
Fundamentals of logistics
Vehicle Routing
Industrial Organization

75_
15
15
,

7,5
7,5

Students with no background in logistics must choose L0G706 or L0G707. L0G706 should be taken
only by students with a solid quantitative background. For the electives in the second semester, see
comments under the mandatory courses.
Elective courses sprin
Code

Course title

B0K700

Enterprise Re:
(ERP-systems
Heuristic Opti
International

INF740
TRA815
TRA820

Air Transport

7,5
ttion Methods
)ing
iomics

,

‘:

15

"

15
7.5

Supply Chain Management
This specialization aims to give the student knowledge and understanding of strategic and managerial
processes within firms and give special focus to the problems and solutions associated to the management
of logistics activities and significant inter-organizational issues like industrial organization, purchasing
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Prerequisites
The completion of 180 course credits (ECTS) (i.e. a Bachelor's degree) from a university is required.
Students with a background in economics or business administration can apply for both specializations.
Students with a background in logistics or subjects such as operations research, wishing to enrol in
specialization 1, have the opportunity to build on this previous knowledge by taking more specialized
courses. Also other students can apply for specialization 1, including students with a 3-year engineering or
applied mathematics degree, or with a background from agricultural studies. Students with other
backgrounds may ask to be evaluated.
Students from outside the European Economic Area must prove their abilities in English, by providing a
proof that they have achieved at least a TOEFL of 550 or an IELTS of 6.0, or equivalent.
Competence
The Master's degree will qualify students for positions in the private and public sector, in Norway as well
as abroad, in a broad range of professional areas. Career prospects for people with an education in
logistics are good, since there is a shortage of this kind of competence both in business and government.
In designing this programme, emphasis was placed on offering courses that would prepare students for the
future needs of the private and public sectors.
Further Studies
The Master's degree will also qualify the candidate for acceptance to the PhD degree programme at
Molde University College, as well as other PhD programmes internationally. The first students in the local
PhD degree programme defend their theses in 2006.
Studying Abroad
So far, the only possibility for exchange is to write the master thesis at a foreign university. Students
interested in doing so should contact the student advisor early in their studies. A cooperation for exchange
in semester 2 is under way, but it is still unclear when this will be ready.
Study Structure and Teaching Methods
Most courses the first year are based on a standard combination of lectures, homework and examinations.
There is one exeption in the second semester of the first two specializations. Each student will have two
courses. Within each of these, there will be two case studies. Each case study covers one week. During the
total of four weeks with case studies, all other teaching for these students will be stopped.
The seminar series in semester 3 requires that each student follows at least ten seminars. It is compulsory
to be present during seminars. Two of these are somewhat special, and are also compulsory for all
students.
Structure and activities:
Students in industrial logistics can utilize former knowledge of logistics by picking more specialized
courses in the first semester. Specialization 2 shares some courses with 1, but is more than a variation of
the first. The third and fourth semesters are structurally the same for all students. The master's thesis
(comprised of the proposal - technically two of the seminars in semester 3 - and the thesis proper in
semester 4) covers a total of 36 ECTS. The remaining time is spent on L0G904, the seminar series.
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Master of Science in Logistics/ Master i logistikk
Name of study:
Credits:
Duration:
Organization:
Place of Study:

Master of Science in Logistics / Master i logistikk
120
2 Years
Full time
Molde

Objectives
Molde University College is the sole institution in Norway offering education from bachelor's to PhDlevel in logistics. The MSc programme is in line with the new European standards on master's degrees,
covering a total of 120 ECTS, and being built on a bachelor degree of 180 ECTS.
Logistics is an international business, with international competition. It is therefore important for all
logistics specialists to master English well. For that reason, this programme is taught in English. This
means that all instructions, textbooks, examinations, handouts, student presentations, etc., will be in
English. About half the students are non-Nordic, so the study programme has a unique international
profile.
Logistics
Logistics entails organizing the flow of products, services and information from raw materials to the end
user. This study aims to give a thorough analysis and understanding of problems and solutions associated
with all parts of the value chain: purchase and supply, production planning, inventory management and
distribution planning, including the creation of transport services. The connections between the different
value chains, (Supply Chain Management) will also be a major focus in this programme.
The approaches to problem solving in logistics is both quantitative and qualitative, which requires a broad
understanding of the subject matter in order to arrive at acceptable problem solutions. Logistics, therefore,
is built on a broad spectrum of disciplines, such as economics, information/ communication technology,
business administration, organization and management, besides quantitative techniques based on
mathematics, operations research and statistics.
The Master of Science Programme has two specializations, requiring somewhat different profiles from the
basic education. The specializations are:
1. Industrial logistics
2. Supply Chain Management
"Sivilokonom"
In the Norwegian higher educational system the title "Sivilokonom" has a central position. If you have a
bachelor's degree in business administration from a Norwegian college or university, you can obtain the
title "Sivilokonom" in addition to becoming a master in logistics. For further details see
"Sivilokonomstudium".
Target Group
The specializations have different target groups. Industrial logistics is for those interested in quantitative
methods for planning production and transportation. Ideal backgrounds are engineering, mathematics and
computer science. But the main point is an interest and ability in quantitative methods. Supply chain
management is better suited for students with an interest in organization, business and to some extent
social science. Although mathematics and statistics are used, the focus is much more qualitative.
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Val' fa' varsemesteret:
Emnekode Emnets navn

ADM610

Innovasjon og te

JUR605

Arbeidsrett

)gi

7,5
15

15
LOG210

lIndustriell 1

cl

7,5

in g

7.5

:
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Videreutdanning i logistikk og forsyning
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

60
1 fir
Heltid
Molde

Innledning
Studiet tar sikte pa a gi studentene innsikt i de forskjellige bedriftsinterne funksjoner som innkjop, lager,
produksjon og distribusjon og sammenhengen mellom disse og andre aktorer i verdikjeden. Videre vii
studiet gi en oversikt over den verdiskapningsprosessen som skjer i en bedrift. Studiet er sammensatt av
bade kvantitative og kvalitative metoder knyttet til de ulike fagene. Dette gir et godt utgangspunkt for
styring av de ulike leddene i verdikjeden fra ravare til ferdigvare.
Forkunnskaper
Opptak til studiet forutsetter fullfort 2-arig okonomisk-administrativt eller 2-arig transportokonomisk
stud ium eller tilsvarende.
Sokere med relevant 3-Arig ingeniorutdanning kan soke opptak etter scerlig vurdering.
Det forutsettes at studentene har kunnskaper i logistikk tilsvarende LOG300 Innforing i logistikk eller
SCM200 Innforing i Supply Chain Management.
Kompetanse
Eksamen fra studiet kvalifiserer til stilling i privat og offentlig virksomhet, med arbeidsoppgaver innenfor
en rekke omrader som feks. logistikk, innkjop eller kvalitetsledelse. I kombinasjon med 2-arig studium i
for eksempel okonomi og administrasjon, vil studiet fore fram til en bachelorgrad.
Videre studiemuligheter
Studiet gir i kombinasjon med tidligere studier et godt utgangspunkt for videre studier pa mastergradsniva
ved norske og utenlandske universitet og hogskoler.
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Erfaringsbasert mastergrad i helselogistikk
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

90
1,5-3 fir
Deltid
Molde

Innledning
Hogskolen i Molde har i dag flere studiemoduler som kan gi grunnlag for en mastergrad i helselogistikk.
Modulene har inntil na vxrt kjent som selvstendige 30-studiepoengsmoduler pa mastergradsniva.
Malsettingen med studiet er a tilby ledere i helse- og sosialsektoren en utdanning i logistikk pa
mastergradsniva. Studiet skal bidra til a oke forstaelsen for pasientflyten i hele verdikjeden, fra konstatert
diagnose til ferdig behandling, og til de dokumentasjons- og ledelsesmessige utfordringer som
behandlingsprosessen innebxrer.
Forkunnskaper
Fullfort 3-arig hogskole- eller universitetsutdanning ph bachelorniva og minst to Ars relevant
arbeidserfaring.
Kompetanse
Fullfort og bestatt studium gir tittelen master i helselogistikk.
Studiets oppbygging
Studiet bestar av to obligatoriske moduler:
• Videreutdanning i helselogistikk (30 stp)
• Mastergradsoppgave (30 stp)
og folgende valgfrie moduler:
• Videreutdanning i sykepleierens dokumentasjon og elektronisk pasientjournal (30stp)
• Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 stp)
Mastergrad kan oppnAs ved A gjennomfore begge de obligatoriske og en av de valgfrie modulene. Dette
vii da gi 90 studiepoeng. Mastergradsoppgaven kan med fordel knyttes til en problemstilling ved egen
institusjon.
Organisering
Hver enkelt modul er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Normal studietid ved
gjennomforing pa deltid vii da \fare tre ar. Det er likevel mulig A ta studiet pa full tid ved
A gjennomfore to moduler parallelt gjennom to semester, og avslutte med mastergradsoppgave i siste
semester. Studietiden vii da bli 1,5 ar.
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Videreutdanning i helselogistikk
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

30
1 fir
Deltid
Molde.

Innledning
Hovedmalet er a gi ledere innenfor helse og sosialsektoren en videreutdanning i logistikk pa masterniva.
Logistikkunnskaper i helse og sosialsektoren er med pa a gi okt kunnskap og forstaelse for pasientflyten
gjennom hele verdikjeden, dvs. fra sykdom oppstar til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen.
Studiet gir kompetanse i logistikk gjennom analyse og forstaelse av problemer og losninger knyttet opp til
ulike problemstillinger i helse og sosialsektoren. Studiet legger spesielt vekt pa institusjonelle og intraorganisatorisk produksjons problemstillinger.
Mfilgruppe
Studenter med fullfort 3-arig relevant hogskoleutdanning.
Forkunnskaper
3-arig utdanning pa hogskole- eller universitetsniva.
Fordel med helse- og sosialfaglig utdanning, men dette er ingen betingelse.
Kompetanse
Studiet skal gi kandidaten kompetanse i logistildc anvendt i helsesektoren. Innhold og pensum i studiet er
pa mastergradsniva..
Studiets oppbygging
Videreutdanning i helelogistikk utgjor 30 studiepoeng. Studiet vii strekke seg over en tidsperiode pa ett ar
og er basert pa at studentene i utgangspunktet har kunnskap om helse og sosialsektoren.

Emnekode Emnets navn

IDA790

Datastottet sarnhandling i
helsevesenet

Stp

Studiepoeng
pr. semester
S1(H) S2(V)

7,5

0

7,5
5

L0G790

Helselogistikk

5.00

0

L0G791

Produksjon av helsetjenester

10.00

0

L0G792

Innkjop i helsesektoren

7,5

0

Sum

12,5

10
7,5
17,5

Organisering av studiet
Stud let er organisert som deltidsutdanning over 2 semestre og er samlingsbasert. Gjennomforing av de
ulike emnene vii variere floe. Det vii bli satt opp en egen plan for gjennomforing.
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Hogskolen tar forbehold om endringer i valgfagstilbudet som folge av sviktende kurspamelding eller
ressurssituasjon. Vi kan ikke utelukke at enkelte valgfag kolliderer med hverandre.
Hogskolen kan etter soknad godkjenne fag fra annen studieretning som valgfag, en forutsetning er at
valgfaget/valgfagene passer inn i studieplanen til den enkelte student.
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Emnekode Emnets navn

Stp

0/V

BOK 1 00
MATIO0
ADM300
SCM 100

Bedriftsokonomi 1
Innforing i matematikk
Foretaksstrategi
Seminarer i Supply Chain
Management
Innforing i Supply Chain
Management
Statistikk I
Mikrookonomi

15
7,5
7,5
7,5

0
0
0
0

7,5

0

7,5

7,5
7,5

0
0

7,5
7,5

Transportokonomi
Survey design
Kjernefag SCM
Utveksling/utplassering,/
valgfag
Verdikjedeanalyse
Internasjonale transporter og
forsyningskjeder
Valgfag 15 stp
Innkjepsledelse og
forhandling
Intelligente transport- og
logistikksystemer
Valgfag 15 stp

7,5
7,5
15
30

0
0
0
V

7,5
7,5

0
0

7,5
7,5

15
7,5

V

15

0

7,5

7,5

0

7,5

15

V

SCM200
MAT110
S0K200
TRA310
SCM300
SCM310
VFA30A
LOG510
SCM500
VFA150
LOG505
SCM600
VFA150
Sum

Studiepoengrr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
7,5
7,5
7,5
7,5

7,5

7,5
7,5
15
30

30

30

30

30

30

15
30

Valgfag/utveksling
Studentene oppfordres til a ta fjerde semester i utlandet som utvekslingsstudent hos en av de institusjoner
som Hogskolen i Molde har avtale med under Nordplus eller EUs Sokrates/Erasmus program.
Fagkombinasjonene ved den utenlandske institusjonen skal vxre godkjent for utreise.
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Kompetanse
Studiet gir en yrkesrettet utdanning som kvalifiserer til stillinger innen:
- transportselskap: drift, planlegging og okonomistyring
industri- og handelsbedrifter: transport-, distribusjons-, innkjops- og logistikkavdelinger
konsulent- og utredningsvirksomhet
- offentlig forvaltning (for eksempel Statens vegvesen, kommuner og fylkeskommuner)
Videre studiemuligheter
Studiet kvalifiserer til en rekke mastergradsstudier i inn- og utland, herunder mastergradstudiet i logistikk
ved Hogskolen i Molde, og mastergradstudiet i europeisk logistikk, transport og distribusjon som
Hogskolen i Molde tilbyr i samarbeid med engelske University of Westminster, hollandske Arnhem
Business School og franske ICN Metz/Nancy. Det erfaringsbaserte mastergradstudiet i
samferdselsplanlegging kan ogsA vwre svxrt aktuelt for personer som har 2 ars relevant yrkeserfaring i
tillegg til bachelorgraden.
Studier i utlandet
Studiet er spesielt tilrettelagt for et utvekslingsopphold i 4. semester. Hogskolen har flere aktuelle
samarbeidspartnere som tilbyr passende fag. Informasjon om disse mulighetene ligger pa vare
hjemmesider.
Studiets oppbygging
Studiet bestar av grunnleggende kurs innen metode (matematikk og statistikk), bedriftsokonomi og
samfunnsokonomi. I disse kursene gar studentene sammen med studentene pa bachelorgradsstudiet i
Okonomi og Administrasjon. I tillegg til disse mer generelle kursene inneholder studiet en rekke kurs som
er mer direkte innrettet mot supply chain management, transportokonomi og logistikk, samt store
valgfagsblokker som muliggjor spesialisering i den retning studenten selv onsker. Det 4. semesteret er helt
fritt for obligatorisk innhold, og her kan man velge tre ulike losninger: Enten reiser man ut for A ta et
utenlandsopphold ved en av vare samarbeidende institusjoner, eller man tar utplassering i bedrift, eller
man tar en kombinasjon av de valgfag som tilbys i varsemesteret.
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Bachelorgradsstudium i Supply Chain Management
Studiepoeng:
Varighet:
Organisering:
Studiested:

180
3 fir
Heltid
Molde

Innledning
Supply Chain Management (SCM) handler om hvordan vare, - informasjons- og pengestrommene kan
styres effektivt. Transportokonomi og logistikk inngar som en viktig del av SCM. Transportokonomi
handler om hvordan man skal dekke behovene for transport av personer og varer pa en best mulig mate.
Effektiv logistikk og transport blir viktigere for et nxringsliv som blir stadig mer konkurranseutsatt og
internasjonalisert. Denne utviklingen stiller store krav til kvalifisert personell i administrative stillinger i
transport-, innkjops- og logistikkavdelinger i produksjons- og handelsbedrifter, transportselskap, rederier,
flyselskap osv. Personer med utdanning innen SCM vil vxre sentrale i slike stillinger.
Studiet byr pa store valgmuligheter. I fierde semester kan man velge mellom et bredt spekter av valgfag
ved hogskolen, utplassering i en bedrift eller offentlig etat, eller et opphold ved en hogskole eller et
universitet i utlandet.
Det legges vekt pa at studentene i dette studiet skal tilegne seg:
• generell kompetanse innen grunnleggende bedrifts- og samfunnsokonomi
• spesiell kompetanse innen bedrifts- og samfunnsperspektiv pa nwringslivets og personers
transportbehov
• spesiell kompetanse innen innkj op, produksjonsplanlegging, lagerstyring, distribusjon og
verdikjedeanalyse
Mfilgruppe
Noen studenter kommer direkte fra videregdende skole, og noen har noen ars yrkeserfaring, mange av
dem fra transport- og logistikksektoren. En del studenter har ogsa kommet fra logistikkrelaterte jobber i
Forsvaret. Denne blandingen har vxrt god siden den gjor at studentene kan ha gjensidig nytte av den ulike
erfaringsbakgrunnen studentkullet har.
Studiet retter seg forst og fremst mot personer som onsker A fa' jobber som bidrar til A styrke
konkurranseevnen gjennom effektivisering av vareflyten. Aktuelle jobber finnes bade innen private og
offentlige virksomheter og etater. Fokuset pa effektive strommer av personer og varer er stort - ikke minst
blant norske bedrifter som ma organisere sine vare- og informasjonsstrommer godt for A vxre
konkurransedyktige.
Forkunnskaper
Opptak tilstudiet krever generell studiekompetanse.
Sokere som er 25 ar eller mer, kan soke opptak pa grunnlag av realkompetanse.
Flogskolen forutsetter at studenter med svak bakgrunn i matematikk deltar ved forkurset i matematikk som
starter ca. 2 uker for ordinwr semesterstart. Kurset holdes i Molde, og hogskolen kan om nodvendig were
behjelpelig med bolig under forkurset.
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Studiets oppbygging
Emnekode I Emnets navn
BOK100
MAT100
PET100
ADM 100
MAT110
S0K200
SCM200
LOG510
PET300
B0K310
L0G350
L0G505
B0K405
PET400
PET500
SPR510
L0G540
L0G530
PET600
Sum

Bedriftsokonomi 1
Innforing i matematikk
Olje- og gassmarkeclet
Organisasjon 1
Statistikk I
Mikrookonomi
Innforing i Supply Chain
Management
Verdikjedeanalyse
Innforing i HMS-Iedelse og
kvalitetssikring
Bedriftsokonomi 2a
Operasjonsanalyse
Innkjopsledelse og
forhandling
Data og
informasjonsbehandling
Olje- og gassteknologi
Vedlikehold og
vedlikeholdsstyring
Engelsk for
petroleumssektoren
Prosjektledelse
Distribusjonsplanlegging
Prosjektoppgave

I

Stp

I 0/V

Studiepoengyr. semester
S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

15
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

0
0
0
0
0
0
0

7,5
7,5

0
0

7,5

7,5
7,5
7,5

0
0
V

7,5
7,5

15

V

7,5
7,5

0
0

7,5
7,5

7,5

V

7,5

15
7,5
15

0
V
V

7,5

7,5

7,5
15

30

30

30

30

30

7,5
7,5
15
30

PET300 Helse, miljo og sikkerhet star i studieplan oppfort i 3. semester mens PET500 Vedlikehold og
vedlikeholdsstyring star oppfort i 5. semester. Disse kursene vil imidlertid bli holdt annethvert dr (PET300
i partallsdr, og PET500 i oddetallsar), slik at feks. PET300 vekselvis blir holdt i 3. eller 5. semester.

Valgfag
I tabellen ovenfor star noen av fagene oppfort som valgfag. Studenter som onsker a erstatte noen av disse
med eventuelle andre valgfag, ma velge disse fra valgfagslisten for bachelorstudiet i okonomi og
administrasjon eller ovrige bachelorstudier i logistikk.
Fjerde semester bestar av valgfag, og egner seg for utenlandsstudier for de som onsker d studere ett
semester i utlandet.
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