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I løpet av 2022 har det blitt gjennomført en periodisk evaluering av masterprogrammet i økonomi og 
administrasjon ved Høgskolen i Molde. Våren 2022 ble det gjennomført en intern evaluering av 
programmet hvor ansatte og studenter deltok (se vedlegg). Høsten 2022 har vi mottatt uttalelser fra 
en ekstern fagperson samt en representant for arbeidslivet (se vedlegg). Disse fikk tilsendt den 
interne evalueringen. Vi ønsket naturligvis å benytte muligheten til å heve kvaliteten på programmet 
og gav derfor både fagpersonen og arbeidslivsrepresentanten et vidt mandat når det gjaldt 
tilbakemeldinger. Denne sluttevalueringen forsøker å oppsummere evalueringsprosessen. 

Hovedproblemstillingen rundt programmet har vært at antall studenter som har blitt tatt opp har 
vært lavere enn målsetningen. Programmet ble startet i 2014 med et antall studenter som tilsvarte 
målsetningen (ca. 25), men etter dette har antallet falt og flatet ut i området 10-15 i perioden 2015-
2021. Høsten 2022 hadde programmet internasjonalt opptak for første gang for å bøte på problemet, 
og antall møtte studenter økte til 20. En viktig del av evalueringen har derfor vært å undersøke om 
rekrutteringsproblemene skyldes kvaliteten på programmet eller andre faktorer som f.eks. 
faginnretning, geografi, og lignende. 

Intern evaluering består av en rapport som har samlet sammen mye informasjon som har blitt 
produsert om studieprogrammet siden 2015. Informasjonen dekker alt fra kursbeskrivelser, 
utvekslingsmuligheter, læringsformer, karakterfordelinger, og kvalitetssystem på inputsiden til 
kandidatundersøkelser, studenttilfredshetsundersøkelser (Studiebarometeret), og masteroppgaver 
produsert på outputsiden. Det er lite i dette materialet som tyder på at kvaliteten på programmet er 
en viktig faktor til at rekrutteringen har vært lavere enn man har målsetning om. I korte trekk er 
studentene svært fornøyd og finner raskt en relevant jobb når de er ferdigutdannet. Langt over 
halvparten av studentene er til og med fornøyd med lønnen sin etter endt utdannelse og svært få 
rapporterer at de føler seg overkvalifisert til jobben de går til. Den interne evalueringen ble også 
presentert for studentrepresentantene i kvalitetsteamet våren 2022. Disse er også intervjuet som en 
del av intern evalueringen. 

Rapporten fra den eksterne fagpersonen påpeker også at hovedproblemstillingen er relatert til antall 
studenter. Rapporten foreslår også at man burde sammenligne opptakstallene med tilsvarende 
program hos andre sammenlignbare institusjoner i landet. Videre anbefaler rapporten at man bør 
vurdere å tilby intensivkurs gitt av gjesteforelesere for å utvide valgfagsmenyen. Dette er en 
interessant anbefaling som allerede er til vurdering. Vi har nå undersøkt opptakstallene for 
sammenlignbare institusjoner høsten 2022. Disse finnes bakerst i denne sluttrapporten. I korte trekk 
viser tallene at programmene i de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, og Stavanger) har høye 
inntak, mens programmene i distriktene har langt lavere tall. Inntakstallene til vårt program ligger på 
samme nivå som NTNU Ålesund, og er noe høyere enn flere av programmene ved Høgskolen i 
Innlandet, og et av programmene ved Universitetet i Tromsø (Alta/Harstad). Noe overraskende ligger 
vi heller ikke så langt bak Universitetet i Agder. 

Rapporten fra arbeidslivrepresentanten foreslår at man kan forsøke å gjøre programmet mer 
attraktivt ved å knytte programmets studenter nærmere til ordningen «Trainee i Molderegionen». I 
dag kommer rundt halvparten av studentene på programmet fra Møre og Romsdal. Det er ønskelig å 



trekke flere unge mennesker til distriktet fra andre steder i landet, og en slik kobling kan muligens 
gjøre programmet mer attraktivt for studenter fra andre deler av landet. Videre anbefaler rapporten 
at vi fortsetter med å trekke bærekraft og klimarisiko direkte inn i fagene fremfor å danne egne 
bærekraftskurs. Videre understreker rapporten at det er viktig at studentene får god kunnskap i 
anvendelser av Excel og at studentene er komfortable med å analysere store datasett. 
Masteroppgavene som har vært produsert viser at dette egentlig ikke har vært noe problem for våre 
studenter, men denne kompetansen bør synliggjøres bedre i både studiehåndboken og i 
markedsføringen av studieprogrammet. Videre foreslås det at vi inkluderer et videregående kurs i 
økonomisk styring med søkelys på intern styring og kontroll. Dette er også noe som allerede 
vurderes. 

Så langt har vi drøftet hvordan relativt små forbedringer i programmet kan påvirke opptakstallene i 
en positiv retning. Det er imidlertid en kjensgjerning at hovedprofilen i masterprogrammet i økonomi 
og administrasjon (økonomisk analyse) er en svært kvantitativ profil. Det er stor etterspørsel etter 
denne typen kompetanse i arbeidslivet i dag, men samtidig finner mange studenter denne typen fag 
vanskelige, og velger disse fagene bort. Dette er en fortolkning som passer med de data som 
foreligger (få studenter tatt opp, men de som kommer gjennom får lett jobb med god lønn). Det er 
derfor mulig at en komplimenterende hovedprofil med fokus på mer kvalitative fag som strategi og 
markedsføring vil gjøre programmet som helhet mer attraktivt. Vi kan her se for oss en modell hvor 
studentene velger enten den kvantitative retningen eller den mer kvalitative retningen etter at de er 
tatt opp i programmet (a la masterprogrammet i logistikk). 

En ny hovedprofil krever 30 stp med emner innen profilen samt at masteroppgaven skrives innen 
profilen. Dette innebærer selvfølgelig at man må vurdere om det kreves mer ressurser. Per dags dato 
tilbyr vi allerede 15 stp innen området strategi/markedsføring samt at det finnes relaterte emner 
både innen masterprogrammet i logistikk (spesielt supply-chain området) og masterprogrammet i 
samfunnsendring, organisasjon, og ledelse (spesielt organisasjonsfag). Det bør derfor være mulig å få 
på plass en ny kvalitativ hovedprofil uten at det tilføres mer ressurser, og hvis man bestemmer seg 
for at det er behov for å tilføre mer ressurser (f.eks. kompetanse innen entreprenørskap), snakker vi 
om maksimalt en stilling innen området. Ideen om en ny hovedprofil ble forelagt 
studentrepresentantene i kvalitetsteamet. Deres oppfatning var at dette ville styrke valgmulighetene 
deres betydelig. En ny hovedprofil i masterprogrammet vil kreve en NOKUT-akkreditering. 

Vi runder av denne sluttrapporten med å si at vi håper den nye hovedprofilen kan komme på plass så 
raskt som mulig. Ellers er det interessant å se at tilsvarende programmer rundt i distriktene i Norge 
sliter med lignende utfordringer som oss. Geografisk beliggenhet ser ut til å spille en relativt stor rolle 
når det gjelder både søknadstall og oppmøte studenter.  

 

 

  



OPPTAK 2022 SAMMENLIGNBARE PROGRAM 

 

HØGSKOLEN I MOLDE Søknader Tibud Akseptert Møtt
Master i økonomi og administrasjon 311 45 25 20

HØGSKOLEN I INNLANDET
Master i økonomi og ledelse 103 30 15 15
Master i økonomi og ledelse 53 15 5 5
Master i økonomi og ledelse 139 20 15 10
Master i økonomi og ledelse 106 25 5 5
Master i økonomi og ledelse 142 60 25 25
Master i økonomi og ledelse 75 35 5 5
Master i økonomi og ledelse 37 20 10 10
Master i økonomi og ledelse 40 20 10 10

HØGSKOLEN PÅ VESTLANDET
Master i økonomi og administrasjon 413 115 50 40

NORD UNIVERSITET
Master of Science in Business 1645 170 90 55

NTNU
Master i økonomi og administrasjon (Trondheim) 764 255 120 110
Master in International Business and Marketing (Ålesund) 609 50 30 20

NMBU
Økonomi og administrasjon 543 195 80 65

OSLOMET
Masterstudium i økonomi og administrasjon 816 300 130 110

UNIVERSITETET I AGDER
Økonomi og administrasjon 408 130 45 30

UNIVERSITETET I STAVANGER
Økonomi og administrasjon 2787 390 210 165

UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
Master i økonomi og ledelse 518 160 80 50

UNIVERSITETET i TROMSØ
Master i økonomi og administrasjon 188 100 45 40
Master i økonomi og administrasjon 115 45 15 10
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Periodisk studieprogramevaluering. 

Master i økonomi og administrasjon, Høgskolen i Molde. 

Kommentarer til intern evalueringsrapport. 

 

Dette notatet er basert på et utkast til intern evalueringsrapport, datert 25.04.2022. Detaljer 

om dette masterstudiet finnes i denne interne rapporten. 

Rapporten består av en presentasjon av studiet og en drøfting av noen problemstillinger til 

nærmere diskusjon. 

Faktadelen er oversiktlig og relativt lettfattelig. Den demonstrerer bl.a. at arbeidet med 

studiekvaliteten er grundig; se f.eks. avsnitt 4.3 om kvalitetsteam. Det står ikke så mye om de 

enkelte emnene, men det er forståelig, siden dette er en rapport om masterstudiet samlet, ikke 

om emnene det består av. Jeg har noen få kommentarer. 

I avsnitt 3.4 står det at en av de uteksaminerte fra programmet senere er tatt opp ved phd-

programmet i logistikk ved HiMolde. Det bør nevnes dersom man vet om andre som har 

fortsatt med phd-studier, spesielt hvis svaret er nei. 

I avsnitt 3.6 viser tabellen et stort sprik mellom antall tilbudte plasser og det endelige 

opptaket. Selv om dette kanskje ikke er det rette stedet i rapporten for en analyse av dette 

spriket, bør det i hvert fall bemerkes, sånn at leseren skjønner at dette er et særlig kjennetegn 

ved studieprogrammet. 

Rapporten inneholder generelt lite om hvordan dette studieprogrammet står seg relativt til 

andre lignende masterprogram rundt i landet. Det interessante er ikke først og fremst en 

sammenligning med NHHs masterprogram, men det ville være nyttig å få noen antydninger 

om hvordan man står seg relativt til alle de andre. Ett eksempel er avsnitt 3.6, som jeg 

kommenterte i forrige avsnitt. Et annet eksempel er tabellen nederst s. 12, i avsnitt 4.6, der vi 

ser en betydelig andel av de uteksaminerte som havner i statlig virksomhet, mens ingen 

havner i kommunene. Her ville det være interessant å se hvordan sammenligningen med de 

andre masterprogrammene ser ut. 

Rapporten gjør rede for intervjuer med studenter og fagkollegiet. Selv om dette ikke er en 

rapport om enkeltemner, kunne det være interessant om studentene ble spurt om enkeltemner, 

for å se om det ville bringe opp noen interessante momenter for en diskusjon av hele 

programmet. 

Jeg diskuterer videre kort den drøftingen som gjøres i del 5 av rapporten. Når det gjelder 

læringsutbyttet i avsnitt 5.1, er jeg enig i at man trenger å gå dypere inn i enkelte av de 

sentrale emnene i studiet for å komme videre. 

Diskusjonen av læringsaktiviteter og vurderingsformer i avsnitt 5.2 er bra, men den bør stå 

sammen med diskusjonen i avsnitt 5.4 av undervisningsformer. 





Gjennomgang av «periodisk studieprogramevaluering master i økonomi og 
administrasjon» 

Innledning 

Jeg er bedt av HiM v/Knut Peder Heen til å lese gjennom å gi mine kommentarer til Høyskolens 
interne studieprogramevaluering. Jeg har forsøkt å knytte min erfaring opp mot de fagene som tilbys 
med tanke på relevans for næringslivet. Jeg er selv utdannet siviløkonom fra 
Siviløkonomutdanningen i Bodø. I tillegg har jeg avlagt høyere avdelings eksamen ved 
Handelshøyskolen i Bergen. Jeg har gjennom årene innehatt en rekke relevante stillinger innfor 
fagfeltet økonomi og administrasjon. Jeg har blandet vært finansdirektør i Fjordl, Konsernbanksjef i 
Sparebank 1 SMN, CFO og CEO i Villa Organic ASA. I dag er jeg administrerende direktør i Varig 
Forsikring Nordmøre og Romsdal. 

Forutsetninger 

Mine kommentarer og anbefalinger bygger på ovennevnte rapport og utskrift fra studiehåndboka 
hva gjelder innhold og læringsutbytte i emnene. Det sier seg selv at en ikke får en dyptgående innsikt 
i hva som gjennomgås i fagene med dette som kilde. Mine anbefalinger må lese i lys av dette. 

Anbefalinger 

Bærekraft og klimarisiko 

Fokus på bærekraft og klimarisiko er stort. Detter er viktig område som etter min vurdering bør tas 
inn som en del i alle fagene som tilbys. Det er min vurdering at en gjøre de problemstillingen som 
bærekraft og klimarisiko reiser enda mer relevant om de tas i de enkelte fag enn om «bærekraft og 
klimarisiko» eventuelt tilbys som eget fag. 

Anvendt Excel 

Excel er trolig den programvaren de fleste siviløkonomene benytter mest. God kompetanse innenfor 
avansert bruk av excel vil derfor være en svært nyttig kompetanse for studentene. Jeg har forstått at 
excel brukes mye i oppgaveløsning i dag. Min anbefaling er denne bruken forsterkes ved at det tas 
inn i beskrivelsen av kursinnholdet i studiehåndboken. I tillegg foreslår jeg at kurset LOG708 Applied 
Statistics with SPSS endres til LOG708 Applied Statistics with Excel. Det er min erfaring at de fleste 
testene som er beskrevet i innholdet i dette kurset kan utføres gjennom bruk av Excel. Jeg ser det 
også som viktig å gi studentene oversikt over andre programvarer som kan være aktuelle for 
analyseformål. 



«Videregående kurs i Økonomisk styring» 

Jeg anbefaler at en vurderer å tilby et kurs i Økonomisk styring som feks bygger på både BØK705 og 
BØK 300. Kurset bør sette søkelys på operasjonell planlegging samt intern styring og kontroll. I kurset 
kan for eksempel legge opp til å anvende det en har lært i andre fag i konkrete problemstillinger som 
analyseres. «Styring og kontroll» har de siste årene fått økt fokus spesielt innfor bl.a. finanssektoren 
med henvisning både til Basel regelverket for banker og finansieringsselskap og Solvens li for 
forsikringsselskap. 

Statistikk og metode 

Jeg anbefaler også at en gjennomgår statistikk og metodefagene for å se på muligheten for å la 
studenten jobbe med store datasett og analysere disse som en del av det aktuelle kurset. 

Rekruttering til studiet 

Det fremgår av rapporten at antall studenter på endelig opptak er redusert de siste årene. I tillegg 
viser opptaket at nesten halvparten av studenten kommer fra Møre- og Romsdal. En ide for å gjøre 
studiet mer attraktivt kan være undersøkes mulig for å «tilby» studentene en «trainee-ordning » for 
de som går på studiet etter avlagt eksamen i et samarbeid næringslivet i Møre og Romsdal. Det vises 
til ordningen Trainee i Molderegionen. 

Molde 01.11.22 

Vidar Skaar 
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1. Innledning  
Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, 

pålegger institusjonene innen høyere utdanning å foreta periodiske evalueringer av 

studietilbudene sine. I forskriftens § 2-1 (2) er dette beskrevet slik: 

 

«Institusjonene skal gjennomføre periodiske evalueringer av studietilbudene sine. 

Representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksterne sakkyndige, som er 

relevante for studietilbudet, skal bidra i evalueringene. Evalueringsresultatene skal være 

offentlige.»  

 

Med utgangspunkt i den nasjonale forskriften har Høgskolen i Molde utarbeidet en lokal 

forskrift som skisserer nærmere hvordan arbeidet organiseres, evalueringens delrapporter, 

hvem som er ansvarlig for gjennomføring av prosessen og hvordan evalueringen behandles i 

høgskolens styrende organer. (Periodisk studieprogramevaluering1).  

 

Den lokale forskriften fastsetter at evalueringen skal foretas hvert sjette år. Evalueringen 

består av følgende elementer: 

1. Intern evalueringsrapport (denne rapporten). 

2. Rapport fra ekstern(e) sakkyndig(e).  

3. Sluttrapport 

 

Det er naturlig nok studieleder og dekan som har et hovedansvar for gjennomføring av 

evalueringen. Dekan godkjenner den interne evalueringsrapporten. Kvalitetsteamet for det 

aktuelle studiet skal involveres både i forbindelse med den interne evalueringsrapporten og 

sluttrapporten. Sluttrapporten skal behandles i avdelingsstyret, studieutvalget og høgskolens 

styre. 

 

Høgskolens forskrift om periodisk evaluering beskriver formålet med evalueringen slik: 

 

«Den periodiske evalueringen er et komplement til det årlige kvalitetsarbeidet og skal bidra 

med et helhetlig blikk på programmets form og innhold. Den skal være et redskap for 

fagmiljøene i deres arbeid med å utvikle programmet».  

 

Denne evalueringen har et bakteppe som det ikke er mulig å komme forbi. De to siste 

studieårene har på grunn av Covid-19 pandemien vært preget av at man på kort tid har måttet 

improvisere både undervisnings- og eksamensformer. De studentene som uteksamineres fra 

studiet denne våren har derfor ikke opplevd det vi kan kalle en normal studiesituasjon. Det er 

derfor all grunn til å legge vekt på at studentene til tross for dette uttrykker stor tilfredshet 

med både studiets innhold og studiets organisering (ref. Studiebarometeret 2021). 

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er det studiet som skårer høyest på de fleste 

indikatorene i denne undersøkelsen. Også intervju med to av studiets nåværende studenter 

understreker dette bildet (se avsn. 4.8).  

 

1.1 Evalueringens problemstillinger 
Rapporten tar utgangspunkt i de generelle mål som HiMolde har formulert for den periodiske 

evalueringen. Hovedmålet er å bidra til en kontinuerlig forbedring av studieprogrammene ved 

 
1 https://www.himolde.no/studier/om/studiekvalitet/kvalitetssystem/evaluering-og-
kvalitetsutvikling/periodisk-studieprogramevaluering/ 
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høgskolen. Konkret beskriver forskriften at følgende kvalitetsområder skal drøftes og 

evalueres. 

1. Studieprogrammets læringsmål/læringsutbytte. Påse at disse er oppdaterte og 

relevante. 

2. Læringsaktiviteter og vurderingsformer. Vurdere om disse er utformet på en slik måte 

at studentene oppnår studieprogrammets læringsutbytte.    

3. Studieprogrammets plass i høgskolens samfunnsoppdrag. Vurdere studieprogrammets 

relevans for arbeidsmarkedet og samfunnet generelt. 

I tillegg er det gjennom diskusjoner i fagmiljøet framkommet noen problemstillinger som vil 

bli drøftet i den interne rapporten. 

4. Undervisningsformer og -mengde. Har vi en for tradisjonell undervisningsform basert 

på et fast antall ukentlige forelesninger? Kan en kombinasjon av fysisk og digital 

undervisning bidra til en kvalitetsheving? 

5. Antall (og andel) valgemner i studiet.  

6. Rekruttering. Antall registrerte studenter ved studiet har vært lavere enn måltallet.  

7. Forberedelse og gjennomføring av masteroppgave. Prosjektskissearbeidet til 

masteroppgaven er en del av metodekurset. Bør dette skilles mer?  

8. Samarbeid med andre masterstudier – studenters ulike forutsetninger og behov.  

De enkelte områdene er omtalt nærmere i kapittel 5.  

2. Metode og datagrunnlag for den interne rapporten 
Den interne rapporten er basert på både kvantitative og kvalitative data, med særlig fokus på 

sistnevnte. De kvantitative dataene er dels data som hentet fra andre periodiske undersøkelser 

og data fra sentrale databaser for U/H sektoren. Det er i tillegg gjennomført intervjuer med 

tidligere studenter på studieprogrammet og med fagpersonalet. Følgende kilder er benyttet. 

• Emne-evalueringer og emnerapporter 

• Referat fra kvalitetsteam-møter 

• Statistikkdata fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) 

• Studiebarometeret 

• Kandidatundersøkelser 

• Intervju med nåværende og tidligere studenter 

• Intervju med fagkollegiet 

• Studiehåndboka 

• Årsrapporter 

3. Masterstudiet i økonomi og administrasjon 
Masterstudiet i økonomi og administrasjon fikk akkreditering våren 2013. De første 

studentene ble tatt opp høsten 2014. Fullført studium gir rett til bruk av sidetittelen 

Siviløkonom2 

Masterstudiet er et toårig fulltidsstudium (120 studiepoeng), hvorav 90 studiepoeng er kursdel 

og 30 studiepoeng er et selvstendig arbeid (masteroppgave). Hovedprofilen i studiet er 

økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer: 

 
2 Jf. Forskrift om grader og beskyttede titler, § 54, (rev. 9.1.2018). 
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• Finansiell økonomi 

• Økonomisk styring 

• Samfunnsøkonomi 

 

Innenfor disse tre temaene vil det gis grunnlag for spesialisering samtidig som faglige koblinger 

synliggjøres. Innenfor bedriftsøkonomi tilbys undervisning i tema som finansieringsteori, 

operasjonsanalyse og bedriftsøkonomisk analyse. Innenfor samfunnsøkonomi gis det emner i 

samfunnsøkonomisk analyse, næringsøkonomi og internasjonal handel. Fordypning er mulig 

innen både mikro- og makroøkonomiske temaområder, samtidig som bredden i 

samfunnsøkonomi blir belyst. Metodedelen dekkes av emner i statistikk, økonometri, og 

forskningsmetode.  

 

3.1 Innhold og oppbygging av studiet 
Masterstudiet i økonomi og administrasjon er bygget opp etter UHR-Økonomi og 

Administrasjon sin plan for et toårig masterstudium (120 studiepoeng) som gir rett til 

sidetittelen siviløkonom.  

 

Ifølge denne planen må studiet inneholde 

• en hovedprofil på minst 30 studiepoeng i tillegg til undervisning i metode 

• en breddeprofil på minst 20 studiepoeng innenfor det økonomisk-administrative 

fagområdet.  

• Av øvrige valgfag kan inntil 15 studiepoeng ligge utenfor det økonomisk-

administrative fagområdet  

• en masteroppgave innenfor hovedprofilen på 30 studiepoeng. Maksimalt to 

studenter kan skrive masteroppgave sammen. 

 

Detaljert beskrivelse av UHR-Økonomi og Administrasjon sine krav til studieprogrammets 

innhold, opptakskrav og læringsutbyttebeskrivelser er vist i Vedlegg 1. 

 

Som nevnt ovenfor er hovedprofilen på vårt studieprogram økonomisk analyse. Aktuelle 

breddeprofiler er logistikk eller administrasjon/organisasjonsfag. Dagens studiemodell har 

følgende sammensetning: 

 

  Hovedprofil:  37,5 studiepoeng 

  Breddeprofil:   22,5 studiepoeng 

  Metodefag:  22,5 studiepoeng 

  Andre valgfag:  7,5 studiepoeng  

  Oppgave: 30,0 studiepoeng 
 

For studenter som blir tatt opp høsten 2022 består studiet av følgende emner (Kilde: 

Studiehåndboka): 

 

Høst 2022 

Oblig. emner BØK705 Investment Analysis 7,5 stp 

BØK750 Decision and Game Theory 7,5 stp 

LOG708 Applied Statistics with SPSS 7,5 stp 

    

Valgemner ADM700 Global Change and Organizations 15 stp 

ADM715 Essentials in Organization and Management 7,5 stp 
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ADM825 Special Issues in Organization and Management 7,5 stp 

LOG711 Supply Chain Management 1 7,5 stp 

SØK710 Industrial Organization 7,5 stp 

Tabell 3.1.1. Studieplan høsten 2022, første semester. 

 

Vår 2023 

Oblig. emne TRA720 Cost Benefit Analysis 7,5 stp 

    

Valgemner ADM735 International Marketing 7,5 stp 

ADM740   International Business 7,5 stp 

IBE700 Enterprise Resource Planning Systems (ERP) 7,5 stp 

LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics 7,5 stp 

LOG765 Project Planning and Control 7,5 stp 

TRA715 Transport and Urban Development 7,5 stp 

Tabell 3.1.2. Studieplan våren 2023, andre semester. 

 

Alternativt kan 2. semester gjennomføres i utlandet. Se avsnitt 3.3 Internasjonalisering. 

 

Høst 2023 

Oblig. emner BØK730 Econometrics 7,5 stp 

SØK700 Global Economic Development 7,5 stp 

SØK705 Research Methods and Proposal 7,5 stp 

SØK725 Behavioral Economics 7,5 stp 

Tabell 3.1.3. Studieplan høsten 2023, tredje semester. 

 

Vår 2024    

Oblig. emne BØK950 Master’s Degree Thesis 30 stp 

Tabell 3.1.4. Studieplan våren 2024, fjerde semester. 

 

Emnet SØK705 er som navnet sier et metodekurs hvor også utarbeidelse av proposal for 

masteroppgaven inngår. Eksamen i dette emnet består av levert og godkjent proposal. 

 

3.2 Læringsutbytte 
Kandidaten skal etter fullført utdanning ha oppnådd følgende læringsutbytte mhp kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper 

Kandidaten har avansert kunnskap om 

• hvordan finansmarkedene fungerer, hvordan foretak finansieres, og hvordan 

investeringer vurderes 

• hvordan bedriftsøkonomiske problem identifiseres, og hvordan disse løses 

med relevant programvare 
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• hvordan globalisering og internasjonal handel påvirker utviklingen i landene, 

og hvordan ulike nasjonale strategier påvirker utviklingen 

• hvordan offentlige investeringer vurderes, og fundamentet disse vurderingene 

bygger på 

• hvordan statistikk og økonometri kan anvendes på praktiske problemstillinger, 

og hvordan dette gjøres med relevant programvare 

• hvordan man identifiserer relevante forskningsspørsmål, og hvordan man 

utvikler strategier for å besvare spørsmålet 

 

Ferdigheter 

Kandidaten skal  

• kunne anvende arbitrasje-teori og spill-teori for å vurdere ulike 

investeringsvalg og finansieringsvalg 

• kunne anvende relevante optimeringsmetoder for å løse både 

bedriftsøkonomiske problemstillinger og logistiske problemstillinger 

• kunne drøfte ulike nasjonale strategier for utvikling og handel 

• kunne anvende nytte-kostnadsanalyser for å vurdere offentlige investeringer 

(spesielt innen transport infrastruktur) 

• kunne anvende empiriske metoder innen finans, økonomistyring, og 

samfunnsøkonomi 

• kunne utvikle et forskningsspørsmål og gjøre relevante undersøkelser for å 

besvare spørsmålet 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten skal 

• kunne formidle egen og andres forskning både muntlig og skriftlig 

• kunne kritisere både egen og andres forskning basert på generell 

forskningskompetanse 

• kunne anvende digitale verktøy for å løse relevante problemstillinger 

• kunne anvende kunnskapen fra hovedprofilen på nye og utradisjonelle 

områder 

 

3.3 Internasjonalisering 
Det er lagt til rette for at deler av studiet (2. semester) kan tas i utlandet. Høgskolen har avtale 

med følgende institusjoner for dette studiet: 

 

• North-West University, Sør-Afrika 

• University of Modena and Reggio Emilia, Italia 

• University of Applied Sciences bfi Vienna, Østerrike 

• Polytechnic University of Catalonia, Spania 

• University of Applied Sciences Upper Austria, Steyr, Østerrike 

• University of Bergamo, Italia 

• Université de Claude Bernard Lyon-I, Frankrike 

• ESCE International Business School, Frankrike 

• University of Applied Sciences Wismar, Tyskland 

• Lucerne University of Applied Sciences and Art, Sveits 

• Université Grenoble Alpes, Frankrike 

• Dublin Business School, Irland 

• Augsburg University of Applied Sciences , Tyskland 

• University of California, San Diego, USA 
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• James Cook University, Australia 

• University of Sydney, Australia 

 

Så langt er det bare et begrenset antall studenter som har benyttet seg av muligheten til 

utenlandsopphold. 

 

3.4 Videre utdanning 
Masterprogrammet i økonomi og administrasjon kvalifiserer for opptak til ulike 

doktorgradsstudier ved en rekke utdanningsinstitusjoner. Utdanningen kvalifiserer for opptak 

til PhD studier i økonomi nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer også til opptak på PhD 

studiet i logistikk ved Høgskolen i Molde. En av dagens stipendiater i logistikk har sin 

bakgrunn fra masterstudiet i økonomi og administrasjon.  

 

3.5 Læringsformer og vurdering 
Undervisningen er i all hovedsak basert på vanlige forelesninger, organisert arbeid med 

konkrete oppgaver (individuelt og i grupper) kombinert med veiledning og selvstudium. 

Enkelte emner har obligatorisk arbeidskrav (innleveringer) som må være godkjent for å få 

adgang til eksamen. Eksamen er i hovedsak skriftlig skoleeksamen. Forventet arbeidsinnsats 

er 40 timer per uke. Studiet er ikke tilrettelagt for fjernundervisning. 

Undervisnings- og vurderingsformer på de obligatoriske emnene er vist nedenfor. Dette er de 

normale planlagte undervisningsaktivitetene. I forbindelse med pandemien de to siste årene 

har det naturligvis vært nødvendig å improvisere en del. Det er ikke fanget opp i denne 

tabellen. Det er grunn til å tro at en fra høsten 2022 vil komme over i ganske normal situasjon 

igjen. 

 
Emne 

 

Undervisning Arbeidskrav Vurdering 

BØK705 

 

3 t forelesning per uke  Skriftlig skoleeksamen, 6 t. 

Karakter A-F 

BØK750 

 

4 t forelesning per uke 2 arbeidskrav Skriftlig skoleeksamen, 4 t. 

Karakter A-F. 

LOG708 

 

2 t forelesning og 2 t øvelse per uke 3 arbeidskrav Skriftlig skoleeksamen, 4 t. 

Karakter A-F. 

TRA720 

 

Forelesninger og øvinger  Skriftlig skoleeksamen, 4 t 

(60 %). Hjemmeeksamen 

(40 %). Karakter A-F. 

BØK730 

 

2 t forelesning og øvelser per uke 2 arbeidskrav. Skriftlig skoleeksamen, 4 t. 

Karakter A-F. 

SØK700 

 

Gruppebasert undervisning. 2 t per 

gruppe og uke. 3 plenumssamlinger 

a 3 t. Delvis obl. oppmøte. 

 Skriftlig skoleeksamen 

(gruppe), 6 t (33 %). 

Skriftlig skoleeksamen, 4 t. 

(67 %). 

SØK705 

 

3 t forelesning per uke + veiledning 

av proposal. 

1 arbeidskrav. 

Muntlig 

framføring. 

Hjemmeeksamen, gruppe. 

Karakter bestått/ikke bestått. 

SØK725 4 t forelesning per uke 2 arbeidskrav Skriftlig skoleeksamen, 4 t. 
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 Karakter A-F. 

BØK950 

 

Veiledning av masteroppgave Muntlig 

presentasjon 

på 2 seminarer.  

Obligatorisk 

oppmøte 

Karakter A–F. 

Tabell 3.2. Arbeids- og vurderingsformer i de obligatoriske emnene. 

 

3.6 Opptak og opptakskrav 
Opptakskravet til studiet er bachelor i økonomi og administrasjon (øk/adm) eller tilsvarende 

norsk eller utenlandsk 3-årig høyere utdanning i økonomi og administrasjon med karaktersnitt C 

eller bedre. Utdanningen som utgjør opptaksgrunnlaget, må ha et innhold som oppfyller kravene 

til UHR-Økonomi og Administrasjon. Dette innebærer at minst 120 studiepoeng skal være 

innenfor de økonomisk/administrative fagområdene. Se Vedlegg 1 (Krav til bachelordelen av 

det femårige løpet). 

 

I årene 2015 – 2021 er følgende søknads- og opptakstall registrert: 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Førsteprioritetssøkere 97 104 89 90 50 65 69 

Tilbud 66 77 69 63 41 43 59 

Endelig opptak   13 19 12 20 18 12 12 

Tabell 3.3. Søknads- og opptakstall i årene 2015-2021.  

Kilde: Studieprogramrapport 2020-2021 (Knut P. Heen) og DBH 

 

 

Omtrent halvparten av studentene er fra Møre og Romsdal (48 %). Videre er 11 % 

hjemmehørende i Vestland, 10 % i Trøndelag og 8 % i Oslo. 

Studiet har de siste årene hatt et måltall på 25 studenter. 

 

3.7 Resultatindikatorer 
I tabellen nedenfor er det satt opp noen resultatindikatorer fra årene 2016 til 2021. De første 

masterstudentene ble uteksaminert våren 2016 og det er til sammen uteksaminert 61 

masterstudenter i denne perioden. Samlet antall masteroppgaver er 43. Forskriften gir 

mulighet for at inntil to studenter kan skrive masteroppgave sammen. 18 oppgaver er skrevet 

av to studenter i fellesskap. Oversikt over alle masteroppgavene er gitt i Vedlegg 3. 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aktive studenter 

  - herav kvinner 

32 

13 

30 

14 

28 

13 

28 

12 

23 

7 

27 

5 

25 

10 

Nye studiepoeng per student 47,6 50,5 46,6 48,3 52,2 44,1 50,3 

Masteroppgaver (antall)  9 6 9 6 8 5 

Uteksaminerte kandidater  14 9 13 7 11 7 

Tabell 3.3. Utvalgte resultatindikatorer 2015 – 2021. Kilde: DBH. 
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Studiet har i denne perioden hatt en gjennomsnittlig kvinneandel på 38 %. Andelen har 

riktignok vært noe fallende de senere årene. Andel kvinnelige studenter i årene 2019 – 2021 

er 29 %. 

Dersom vi ser på forholdet mellom antall uteksaminerte studenter i år n og opptaket i år n-2, 

får vi en gjennomstrømning i denne perioden på knapt 60 %.   

Karakterene på alle masteroppgavene fordeler seg slik:  

A B C D E 

15 % 41 % 31 % 10 % 2 % 

 

Dette gir en gjennomsnittskarakter nokså midt mellom B og C. 

 

3.8 Vitenskapelig personale. Undervisnings- og veiledningsressurser 
Den gruppen som har et samlet faglig ansvar for studiet, er 

Professor Carlos Sousa (67 %) 

Professor Alex Krumer (33 %) 

Førsteamanuensis Heidi Hogset (33%) 

Førsteamanuensis Knut Peder Heen (80 %) 

Førsteamanuensis Andrew Musau (100 %) 

Antatt stillingsprosent som er knyttet til dette studiet er vist i parentes. 

Undervisnings og veiledningsoppgaver er fordelt som tabellen nedenfor viser. Med unntak av 

stipendiat Tassew Tolcha er alle personene fast tilsatt ved høgskolen. Alle har 100 % stilling. 

 

 

Undervisning og veiledning Veiledning av masteroppgaver 

Obligatoriske emner Valgemner 

Prof. Carlos Sousa Prof. Hallgeir Gammelsæter Prof. Johan Holmgren 

Prof. Alex Krumer Prof. Bjørn Jæger Prof. Kjetil Haugen 

F. am. Heidi Hogset Prof. Alok Mishra Prof. Bjørn Jæger 

F. am. Knut Peder Heen Prof. Tom Rye F. am. Knut Peder Heen 

F. am. Andrew Musau Prof. Dag Magne Berge F. am. Heidi Hogset 

F. am. Halvard Arntzen F. am. Johan Oppen  

Stip. Tassew Tolcha F. am. Katerina Shaton  

 F. am. Sergei Teryokhin  

 H. lektor Terje Bach  

Tabell 3.4. Vitenskapelig ansatte som deltar i undervisning og veiledning på studiet. 

 

En betydelig del av de personene som underviser på valgemner eller er veiledere på 

masteroppgavene har sin tilhørighet ved avdeling for logistikk. Det er slik sett et nært og 

fruktbart samarbeid mellom avdelingene som studiet nyter godt av.  
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4. Kvalitetstiltak og - rapportering 
Arbeidet med studiekvalitet er beskrevet i en egen kvalitetshåndbok. Kvalitetsarbeidet har 

nettopp vært gjennom en tilsynsprosess av NOKUT og fikk godkjentstempel høsten 2021. På 

studieprogramnivå er det relevant å nevne følgende aktiviteter. 

4.1 Intern akkreditering 
Høgskolen gjennomfører med jevne mellomrom intern akkreditering av alle studieprogram 

hvor vi har selvakkrediteringsrett. Det gjelder alle bachelorprogram og masterprogram innen 

logistikk. Akkrediteringen gjennomføres hvert 6. år og det er utarbeidet en egen mal som er 

basert på NOKUT’s veiledning for akkreditering av studietilbud.  

4.2 Emneevaluering 
Alle emner skal evalueres minst hvert tredje år. Det gjennomføres dessuten alltid evaluering 

av nye emner og av emner som har fått ny fagansvarlig. Evalueringen er en sluttevaluering og 

er basert på et spørreskjema med faste spørsmål og med mulighet for å gi åpne kommentarer. 

På bakgrunn av evalueringen utarbeider fagansvarlig en evalueringsrapport. Rapporten 

behandles i kvalitetsteammøter, og inkluderes i den årlige studieprogramrapporten. 

Hovedtrekkene fra evalueringen inngår også i den årlige kvalitetsrapporten til styret. I tillegg 

til de rutinemessige emneevalueringene, har de fleste fagansvarlige løpende dialog med 

studentene, og flere avslutter siste forelesning for semesteret med å diskutere emnet på 

uformelt vis. Emneevalueringene våren 2020 hadde særlig fokus på den digitale 

gjennomføringen av emnene på grunn av COVID19-pandemien. 

4.3 Kvalitetsteam 
Hvert studieprogram har et kvalitetsteam som består av studieleder, en eller flere 

fagansvarlige samt studentrepresentanter. Vanligvis er dette studenttillitsvalgte for hvert 

årskull på studiet.  

Det arrangeres minst et kvalitetsteammøte per semester. På møtene legges det opp til en bred 

agenda hvor fokus strekker seg over en rekke felt, deriblant undervisningsopplegg, studie- og 

læringsmiljø, pedagogiske spørsmål eller tilbakemeldinger, kvalitetssikring og evaluering av 

undervisning og studier. Innholdet i denne rapporten har vært drøftet i kvalitetsteammøte 1. 

april. 

4.4 Kullmøter 
Det avholdes også møter mellom alle studenter på et årskull og tilhørende fagpersonale. På 

dette møtet kan studentene ta opp alle tema som angår studiehverdagen. Oppmøte på 

kullmøtene har riktignok variert en del, men det er likevel en møteplass som studieledelsen 

ønsker å videreføre. Av naturlige grunner har det ikke vært avholdt kullmøter de to siste 

årene.    

 

4.5 Ekstern sensur 
Alle emner som er gjenstand for formell emneevaluering, skal også ha ekstern sensor. Den 

interne sensor er normalt fagansvarlige selv. Alle masteroppgaver har ekstern sensor i tillegg 

til den interne, jf. Universitets- og høyskoleloven §3-9, pkt 2. 
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4.6 Kandidatundersøkelser 
Høgskolen i Molde gjennomfører på eget initiativ kandidatundersøkelser hvert annet år. Disse 

er rettet mot nylig eksaminerte kandidater og gjennomføres et halvt år etter fullført grad. Det 

samles inn data som kartlegger hvorvidt kandidatene har fått relevant arbeid etc, men også 

kandidatenes erfaringer med selve studiet. Deltakelsen i undersøkelsen har ligget jevnt høyt, 

eksempelvis med svarprosenter på hhv. 74, 92 og 85 i årene 2017, 2019 og 2021. 

Nedenfor vises et utvalg av resultatene fra undersøkelsen. Tabell 4.1 viser hvorvidt 

kandidatene har fått seg jobb et halvt år etter fullført grad. Vi ser at alle kandidatene enten er i 

jobb eller i videre studier. Det tyder på at studiet er relevant for arbeidsmarkedet. 

 

 2017 2019 2021 

Lønnet arbeid 83 100 100 

Studier 17 0 0 

Arbeidssøkende 0 0 0 

Annet 0 0 0 

(N=) 100 % (6) 100 % (6) 100%(7) 

Tabell 4.1. Tidligere kandidaters hovedaktivitet et halvt år etter fullført grad. 

Kilde: Kandidatundersøkelsen (Øivind Opdal). 

 

Videre blir det spurt om studiet er relevant for den jobben kandidatene har. Alle har svart at 

studiet er noe eller svært relevant. Av de som ble uteksaminert i 2017 svarte alle at studiet var 

svært relevant for jobben. 

  

Ikke relevant  

0, 1 

 

Noe relevant 

2, 3 

 

Svært relevant 

4, 5 

  

 

 

Snitt 

 

 

 

(N=) 

2021 0 57 43 100 % 3,6 7 

2019 0 33 67 100 % 3,7 6 

2017 0 0 100 100 % 4,6 5 

Tabell 4.2. Studiets relevans har vært for jobben kandidaten har i dag.  

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2017, 2019 og 2021 (Øivind Opdal). 

 

Tabellen nedenfor viser at de fleste jobber i privat sektor, mens ingen av kandidatene har jobb 

i kommunal eller fylkeskommunal sektor. 

 2019 2021 

Privat bedrift 60 86 

Organisasjon/stiftelse 20 0 

Kommunal (fylkeskommunal) 0 0 

Statlig virksomhet 20 14 

Annen offentlig eller halvoffentlig 0 0 

(N=) 100 % (5) 100% (7) 
Tabell 4.3. Type virksomhet kandidatene jobber i.  

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2019 og 2021. (Øivind Opdal).  



13 
 

Av ansettelsesforhold ser vi at det er fast ansettelse som dominerer. Alle kandidatene som ble 

uteksaminert i fjor er fast ansatt. 

 2017 2019 2021 

Fast ansatt 80 67 100 

Midlertidig ansatt 20 33 0 

(N=) 100 % (5) 100 % (6) 100% (7) 
Tabell 4.4. Kandidatenes ansettelsesforhold høsten etter fullført studium.  

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2017, 2019 og 2021 (Øivind Opdal).  

 

Kandidatene ble også spurt om hvordan de vurderer som egen arbeidssituasjon basert på et 

sett påstander som vist i tabell 4.5. Skalaen som ble brukt var fra -3 (svært uenig) til +3 (svært 

enig). Tabellen viser hvor stor prosentandel som er enig eller svært enig i påstandene (+2 eller 

+3).  

 2017 2019 2021 

Jeg trives godt med nåværende arbeid 80 100 86 

Mitt arbeid gir rom for faglig utvikling 80 83 86 

Jeg er godt kvalifisert for denne jobben 100 67 100 

Jeg er overkvalifisert for denne jobben 20 17 29 

Studiet fra HiMolde var viktig for at jeg fikk 

denne jobben 

80 67 43 

Jeg kunne også fått jobben med annen type 

fagutdannelse 

50 50 14 

Jeg er fornøyd med lønnen 60 67 71 

Overgangen fra studentliv til arbeidsliv var 

krevende 

0 33 17 

(N=) (5) (6) (7) 
Tabell 4.5. Vurdering av egen arbeidssituasjon.  

Kilde: Kandidatundersøkelsen 2017, 2019 og 2021(Øivind Opdal). 

 

4.7 Studiebarometeret 
Studiebarometeret er en kvantitativ undersøkelse som utføres nasjonalt av NOKUT på 

oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målgruppen for undersøkelsen er studenter i 3. 

semester på bachelor og masterprogram. Undersøkelsen definerer et sett med såkalte indekser 

(tema/område) og til hver indeks er det knyttet et antall delspørsmål som har svaralternativer 

fra 1 (dårligst) til 5 (best). Undersøkelsen er gjennomført hvert år siden 2015. 

Undersøkelsen framstår som en tilfredshetsundersøkelse og de fleste spørsmålene er på 

formen «hvor tilfreds er du med …?». NOKUT publiserer ikke resultater hvis antall 

respondenter på et studieprogram er ≤ 5. Av den grunn har vi ikke resultater for master i 

økonomi og administrasjon for årene 2018, 2019 og 2020. 

Tabell 4.6 viser svarprosenter og resultatene for noen utvalgte indekser samt for spørsmålet 

om overordnet tilfredshet. 
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Indeks 2015 2016 2017 2021 

Undervisning 3,2 2,7 3,1 4,4 

Tilbakemelding og veiledning    4,4 

Faglig og sosialt læringsmiljø 3,6 3,0 3,5 4,9 

Tilknytning til arbeidslivet 4,3 3,3 3,3 3,5 

Overordnet tilfredshet 3,9 2,4 3,5 4,5 
Tabell 4.6. Resultater av utvalgte indekser fra Studiebarometeret. 

Spørsmålene har endret noe innhold gjennom årene. En skal derfor være noe forsiktig med å 

sammenligne år for år. Blant annet var undervisning og veiledning en samlet indeks de første 

årene. Det som er både påfallende og gledelig er at studiet skårer veldig høyt på siste års 

studiebarometer. Når studentene svarer 4,5 (av 5) på overordnet tilfredshet er dette naturligvis 

svært bra. 

Selv om det har vært få studenter på studiet, og dermed få respondenter, så har svarprosenten 

ligget høyt. De fleste årene mellom 60 og 85 %. Svarene er derfor representative. 

 

4.8 Intervju med nåværende studenter 
Det er gjennomført intervju med to av de nåværende studentene på studiet. Student A er siste 

års student og i ferd med å fullføre masteroppgaven, mens student B er i ferd med å avslutte 

første studieår. Student A har sin bachelorgrad fra annen institusjon, mens student B har tatt 

bachelor i øk/adm ved HiMolde. Ingen av studentene har Molde som hjemsted.  

De ga begge uttrykk for at de var tilfredse med studiet og studiemiljøet og understreket 

dermed det positive inntrykket som kom fram i Studiebarometeret. De var likevel tydelige på 

at de opplevde ganske stor forskjell på hvordan den enkelte foreleser løste sine oppgaver. 

Men som en uttrykte det: «slik er det jo overalt». 

Når det gjelder hvordan de hadde opplevd å studere under pandemien ga de også begge 

uttrykk for at det hadde gått nokså greit. De tilhører begge små studentgrupper og det hadde 

derfor vært mulig å finne gode og fleksible løsninger på undervisning og veiledning.  

På spørsmålet om valg av Molde som studiested ble begrunnelser som mindre 

studiested/høgskole, gode muligheter til friluftsliv og relativt kort avstand til hjemsted nevnt 

som noen av begrunnelsene. 

Begge hadde opplevelse av at fagene var relevante. Felles valgemner med andre masterstudier 

med den følge at studentene på kurset har forskjellig bakgrunn ble ikke opplevd som 

problematisk. En uttrykte at det snarere kunne være en berikelse. At en del av undervisningen 

foregår på engelsk oppfattes heller ikke som et problem. Snarere som en mulighet til å tilegne 

seg internasjonal begrepsbruk i økonomifaget. 

Student A kommenterte at prosessen med å skaffe veileder og starte på proposal og 

masteroppgave kanskje kunne vært noe mer styrt fra høgskolen. Slik det er i dag er studentene 

i stor grad selv ansvarlige for å skaffe seg veileder. Og valg av veileder vil gi føringer på tema 

for masteroppgaven. Likevel understreket han at når veileder var på plass, opplevdes det 

videre løpet som svært godt gjennomført. Student A skriver masteroppgave sammen med en 

medstudent og de har hatt ukentlige møter med veileder. Veileder har også vært til stede ved 

de obligatoriske presentasjonene. Student B har planer om å skrive masteroppgave alene mot 

en bedrift på hjemstedet. 
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Selv om det er få studenter på studiet opplever de at det er et godt studentmiljø. På grunn av at 

det ikke ble gjennomført fadderuke ved opptaket i 2020, fikk 2. års-studentene delta på 

fadderuken i 2021. Senere er det tatt initiativ til felles møteplasser for 1. og 2. års-studentene 

samlet. Dette oppleves som positivt.  

Samlet sett er inntrykket av intervjuet med studentene at de i hovedsak er tilfreds med studiet 

slik det er i dag. Det framkom få forslag til konkrete forbedringer av studiet. Samtidig ser de 

positivt på at studiet nå er utlyst for internasjonal søkning og at all undervisning dermed blir 

på engelsk. 

5. Drøfting av problemstillinger 
I det følgende gjennomføres det en drøfting av de problemstillinger som er nevnt i avsn. 1.1. 

5.1 Studieprogrammets læringsmål/læringsutbytte 
Ved å sammenligne læringsutbyttebeskrivelsen til studiet med den mer generelle 

læringsutbyttebeskrivelse for siviløkonomutdanning i Vedlegg 1 ser vi at det er et rimelig 

godt samsvar. Vi mener derfor at læringsutbyttebeskrivelsen for studiet ikke trenger noen 

vesentlig endring. Imidlertid kan det være aktuelt å se på læringsutbyttene til enkelte av 

emnene som inngår i studiet. 

5.2 Læringsaktiviteter og vurderingsformer 
Læringsaktivitetene er i stor grad basert på tradisjonelle plenumsforelesninger kombinert med 

selvstendig arbeid (innleveringer) både i grupper og individuelt. Da det er relativt få studenter 

på hvert årskull, får forelesningene liten grad av monolog. Lærer-student forholdet medfører 

at en også i en tradisjonell forelesning får dialog og diskusjon. I et emne benyttes det en form 

for gruppeundervisning og -veiledning kombinert med noen grad av selvstudium. Dette 

styrker studentenes evne til selvstendig arbeid og refleksjon. Intervjuet med studentene 

etterlater inntrykk av at de opplever læringsaktivitetene som godt tilpasset fagenes innhold og 

egenart.  

Arbeidskravene er både gruppebasert og individuelle. Det innebærer at studentene både får 

øving i selvstendig arbeid med faget og arbeid sammen med medstudenter. Det siste 

innebærer diskusjon og kritisk tilnærming til hverandres forståelse av faget. 

Vurderingen skjer oftest i form av individuell skriftlig skoleeksamen med karakteren A-F som 

resultat. Dette er en vurderingsform det er lang tradisjon for innen økonomifagene. I særlig 

grad gjelder det de kvantitative fagene. Også her ser det ut til at studentene finner 

vurderingsformen som relevant og rettferdig.   

Samlet sett er det grunn til å hevde at læringsaktivitetene og vurderingsformene er utformet på 

en slik måte at det beskrevne læringsutbytte oppnås. 

5.3 Studieprogrammets plass i høgskolens samfunnsoppdrag. 
Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Studiet 

utdanner masterkandidater med siviløkonomtittel. Dette er en godt kjent kompetanseplattform i 

arbeidslivet. Erfaring viser da også at nyutdannede kandidater har lett for å få relevante jobber. 

Høgskolens egen kandidatundersøkelse viser dette (avsn. 4.6). 

Studiet gir kandidatene innsikt og faglig kompetanse som er relevant for næringslivet for å sikre 

en konkurransedyktig og bærekraftig utvikling. Nyutdannede kandidater har tilegnet seg 

analytiske ferdigheter på et høyt faglig nivå. Potensielle framtidige arbeidsgivere vil derfor 
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omfatte norske og internasjonale organisasjoner. Etter noen års erfaring vil kandidatene kunne 

gå inn i topplederstillinger i næringsliv og forvaltning. Møre og Romsdal er et av landets største 

eksportfylker og både lokalt og regionalt næringsliv har stor nytte av kandidatenes kompetanse. 

De fleste kandidatene jobber i privat sektor (se tabell 4.3).  

 

5.4 Undervisningsformer og -mengde 
Er undervisningsformene for tradisjonelle? I all hovedsak er undervisningen basert på et fast 

antall forelesninger per uke, selv om det i noen emner er unntak fra dette. Vil en kunne heve 

kvaliteten ved å kombinere fysisk og digital undervisning? Det er nok grunn til å tro at det 

blant studentene vil være en forventning om at også fysiske forelesninger i framtiden gjøres 

tilgjengelig via digitale medier. Pandemien har vist at teknologien fungerer og at 

institusjonene på kort tid har vært i stand til å flytte læringsaktivitetene over på digitale 

plattformer. Spørsmålet blir hvordan en på en god måte kan kombinere fysisk og digital 

undervisning slik at både kvalitet og tilgjengelighet øker. Men dersom økt digital 

tilgjengelighet bidrar til en forringelse av studiemiljøet ved at færre møter opp til fysisk 

undervisning er dette et klart dilemma.    

I denne sammenheng vil det også være relevant å vurdere mengden med organisert 

undervisning i studiet. I Studiebarometeret blir studentene spurt om hvor mange timer per uke 

de benytter til organisert undervisning, egenstudier og (eventuelt) betalt arbeid. Årets 

masterstudenter i øk/adm oppgir at de benytter 11,4 timer per uke til organiserte aktiviteter 

(forelesninger, m.m.) og 20 timer til egenstudier. Det betyr at de har en studiebelastning på 

31,4 timer, mens normert belastning er 40 timer per uke. Dette blir det særlig viktig å vurdere 

når vi får et innslag med internasjonale studenter3. 

5.5 Antall (og andel) valgemner i studiet 

Det er relativt få valgemner innenfor hovedprofilen. Det vil antakelig være en fordel med et 

større antall slik også UHR-Økonomi og administrasjon påpeker (se Vedlegg 1, side 3). Men 

et økt valgfagstilbud innenfor de økonomisk-administrative fagene vil nok måtte forutsette 

flere studenter enn det en har i dag. På den annen side er det sannsynlig at et større 

valgfagstilbud vil øke studiets attraktivitet og dermed ha positiv effekt på rekrutteringen. En 

alternativ måte å løse dette på kan være å introdusere rene lesekurs innenfor enkelte 

spesialemner. 

  

5.6 Rekruttering 
Studieprogrammet har i alle år hatt lavere rekruttering enn planlagt. Rekrutteringssituasjonen 

må derfor kunne sies å være et av studiets største utfordringer. Det ansees derfor som viktig å 

øke rekrutteringen. Det er besluttet å rekruttere internasjonalt fra neste studieår. Det innebærer 

naturligvis at all undervisning må foregå på engelsk. Det er en utfordring at det er mange 

lignende studier i Norge og at det er en institusjon (NHH) som gjerne foretrekkes av svært 

mange. Derfor blir vårt studentmarked stort sett «de som ikke kommer inn på NHH». Dette 

kan også være noe av grunnen til at ca. halvparten av våre studenter er fra Møre og Romsdal. 

Et innslag av internasjonale studenter vil kunne endre dette forholdet noe. Likevel trenger det 

ikke nødvendigvis å være noen ulempe med stor regional rekruttering. Møre og Romsdal har 

 
3 Studiet åpnes for internasjonal rekruttering fra høsten 2022. Se avsn. 5.6. 
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et allsidig næringsliv som har stort behov for kompetente siviløkonomer. Erfaring viser at 

kandidater som har lokal eller regional tilknytning ofte foretrekkes av bedriftene.     

5.7 Forberedelse og gjennomføring av masteroppgave 
I dag inngår skriving av proposal til masteroppgaven som en del av metodekurset. Vi tror 

dette i prinsippet er en god kombinasjon og benyttes også på andre masterstudier ved 

høgskolen. Det kan likevel hende at en kan se på hvordan dette fungerer i praksis. Det kan 

også være aktuelt å vurdere om akademisk skriving skal vektlegges noe mer i forbindelse med 

utarbeidelsen av proposal.  

Godkjent proposal er et krav for å begynne på masteroppgaven. Dette sikrer at studentene 

kommer i gang med masteroppgaven fra semesterets start. Studentene skal gjennomføre to 

obligatoriske presentasjoner i løpet av semesteret. Presentasjonene skal først og fremst 

dokumentere framdriften i arbeidet. Det er ingen muntlig presentasjon av den ferdige 

oppgaven. I studentintervjuet framkom det et ønske om at den forberedende fasen i 

masteroppgaven (knytte kontakt med veileder, valg av oppgave, m.m.) kanskje kunne vært 

noe mer styrt fra studieledelsen. Det bør derfor tas en vurdering på hvordan dette eventuelt 

kan gjennomføres.  

5.8 Samarbeid med andre masterstudier 
Breddeprofilene i studiet er basert på et godt samarbeid med andre masterstudier. Det gjelder 

først og fremst masterstudiene i logistikk og i samfunnsendring, organisasjon og ledelse.  

Emnene i breddeprofilen hentes fra disse studiene. Samarbeidet fungerer godt i dag og det er 

studieledelsens oppfatning at studiet også framover vil være avhengig av et samarbeid med de 

to nevnte studier av omtrent samme omfang som i dag.  

6. Oppsummering 
Masterstudiet i økonomi og administrasjon fikk akkreditering i 2013 og tok opp de første 

studentene høsten 2014. De studentene som uteksamineres våren 2022 utgjør således det 7. 

kullet i studiets historie. Dagens studenter uttrykker stor tilfredshet med studiet og 

uteksaminerte kandidater får relevante jobber (ref. tabell 4.1, 4.2 og 4.3). 

Studiet har fra starten av hatt relativt svak rekruttering, med et gjennomsnittlig opptak på 15 

studenter per år. Dette er betydelig lavere enn høgskolens måltall (25). Det er grunn til å anta 

at et høyere studenttall vil skape et enda bedre studie- og studentmiljø. Avdelingen har derfor 

vedtatt at studiet skal annonseres internasjonalt, noe som antas å ha en positiv effekt på 

rekrutteringen. Likevel vil det nok være nødvendig å jobbe aktivt med rekruttering langs flere 

spor. 

Studiet er strategisk viktig for høgskolen. Uteksaminerte kandidater får rett til å bruke tittelen 

siviløkonom som fortsatt er en sterk merkevare. Og årets søkertall viser at 

siviløkonomutdanningen er blant de mest populære studiene i landet. Det er også slik at 

kandidater fra masterstudiet i logistikk og fra masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon 

og ledelse, kan få tildelt siviløkonomtittel så sant de har godkjent opptaksgrunnlag (bachelor i 

økonomi og administrasjon) og godkjent sammensetning av valgfag. Betingelsen for dette er 

at høgskolen har et masterstudium i økonomi og administrasjon som fyller UHR-Økonomi og 

administrasjon sine krav. 
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Vedlegg 1. Vilkår for bruk av tittelen siviløkonom 
 

  

Vilkår for bruk av tilleggsbetegnelsen (sidetittelen) siviløkonom 
Vedtatt av NRØA 06.06.16; oppdatert etter vedtak i UHR-Økonomi og Administrasjon, 

12.11.18 4  

Bakgrunn    

Siviløkonomtittelen er en beskyttet tittel i hht gradsforskriften av 2005.5  Etter endring av 

denne forskriften i desember 2015, sier paragraf 58 i forskriften at:  

Utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i økonomiske og administrative 

fag kan gi den beskyttede tittelen siviløkonom (siv.øk.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål.  

En viktig forutsetning for tildeling av sidetittelen er imidlertid at utdanningen har korrekt 

fagsammensetning. I forbindelse med at denne myndigheten nå er tillagt 

utdanningsinstitusjonene, ble det ved forskriftsendringen for beskyttelse av 

tilleggsbetegnelsen siviløkonom (og sivilingeniør) i desember 2015 presisert at 

«Departementet forutsetter likevel utdanningsinstitusjonene til å samordne sin praksis og ved 

hjelp av NRØA (og NRT) komme frem til en enighet om nærmere vilkår for bruk av 

tilleggsbetegnelser. Departementet vil følge utviklingen og vurdere om samordningen 

fungerer tilfredsstillende.» 6  

NRØA vil gjennom vilkårene i dette dokumentet bidra til denne samordningen. Vilkårene er 

vedtatt av NRØA 06.06.2016, og det forutsettes at alle medlemsinstitusjonene forholder seg 

til disse vilkårene ved vurdering av bruken av tilleggsbetegnelsen (heretter kalt sidetittelen) 

siviløkonom. Retten til å bruke sidetittelen er knyttet til femårig studium bestående av både 

bachelorgrad og mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. I dette dokumentet 

gjøres det først kort rede for kravene til bachelordelen, for deretter å fokusere på kravene til 

den toårige masterutdanningen.  

  

 
4 UHR-Økonomi og Administrasjon (tidligere NRØA) vedtok november 2018 en ny plan for bachelordelen av 

det femårige løpet med tittelen «Minimumskrav for Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA)». I en 

overgangsfase (inntil ny BØA-plan er fullt implementert) anbefales det at både gammel og ny BØA-plan gir rett 

til tilleggsbetegnelsen siviløkonom.  Inneværende dokument er oppdatert i tråd med dette.  
5 «Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler», 

FOR-2005-12-16-1574.  
6 Brev fra Kunnskapsdepartement av 21.12.2015 med tittelen «Endring i gradsforskriften – sivilingeniør og 

siviløkonom».   
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Krav til bachelordelen av det femårige løpet  

Sidetittelen siviløkonom er knyttet til studentenes femårige løp frem til mastergrad, og 

kravene til de tre første årene er fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) med minst 120 

studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, som spesifisert i dokumentet 

«Minimumskrav for Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA)», vedtatt av UHR-Økonomi 

og Administrasjon (UHR-ØA, tidligere NRØA) i november 2018. Denne BØA-planen 

erstatter NRØAs “Plan for bachelor i økonomi og administrasjon”7, men i en overgangsfase 

anbefales det at både gammel og ny BØA-plan gir rett til opptak til masterdelen av det 

femårige løpet8.  Gammel og ny BØA plan har det til felles at det kreves minst 120 

studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, men de avviker noe fra hverandre i 

læringsutbyttebeskrivelene og i det spesifiserte omfanget av de sentrale fagområdene. 

Følgende tabell viser fagområdekravene etter hhv gammel og ny plan:  

  

Fagområde  Gammel BØA-plan.  

Minimumskrav innenfor de 

120 studiepoengene.  

Ny BØA-plan.   

Minimums- og 

maksimumsgrenser innenfor 

de 120 studiepoengene.  

Bedriftsøkonomisk analyse  30  30-45  

Administrasjonsfag  25  30-45  

Samfunnsøkonomi  15  15-30  

Metodefag  20  20-30  

Etikk, samfunnsansvar og 

bærekraft  

5 (uspesifisert)  7.5-15  

  

Det legges til grunn at disse kravene til bachelordelen av den femårige utdanningen er 

tilfredsstilt ved at opptakskravene til relevante toårige masterprogrammer svarer til kravene i 

BØA-planen9. Resten av dokumentet fokuserer derfor på kravene til den toårige 

masterutdanningen.   

Krav til toårige masterprogram som gir rett til sidetittelen siviløkonom  

Innledning   

Sidetittelen siviløkonom kan brukes som tilleggebetegnelse på vitnemålet til toårige 

mastergrader (120 studiepoeng) i økonomiske og administrative fag, dersom 

studieprogrammet tilfredsstiller vilkårene spesifisert i dette dokumentet. Slike masterprogram 

skal gi kandidatene kunnskap og forståelse som er basert på, viderefører og forsterker den 

 
7 https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-okonomi-og-administrasjon/dokumenter/  
8 Rammeplanen for bachelor i regnskap og revisjon (BRR) tilfredsstiller også kravene i den gamle BØA-planen 

og vil derfor i overgangsfasen være godkjent på linje med gammel BØA-plan.   
9 Opptak etter gammel BØA-plan, BRR eller tilsvarende foreslås godkjent i en overgangsfase inntil ny BØAplan 

er fullt implementert, dvs. minst i en treårsperiode fra høsten 2019.   
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kunnskap de har tilegnet seg gjennom en bachelorgrad innenfor fagområdene økonomi og 

administrasjon, som spesifisert over. Studiet skal gi kandidatene en bred og solid plattform for 

å kunne arbeide i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner; som spesialister, 

rådgivere eller ledere.   

Generelle krav til studieprogrammet  

Studentene skal tilbys undervisning og veiledning på et høyt faglig og pedagogisk nivå.   

• Undervisning og veiledning skal være forskningsbasert, for å kunne gi studentene 

avansert kunnskap i fagene de tar, og spesialisert innsikt innenfor et avgrenset 

fagområde. 

• Studieprogrammet skal oppøve studentenes evne til etisk refleksjon og vurdering av 

samfunnsansvar i situasjoner knyttet opp mot det økonomisk-administrative fagområdet.   

• Undervisningsmetoder og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttene til 

hvert enkelt emne.   

• Studieprogrammet skal ha en sterk forankring i og relevans for næringsliv og 

forvaltning.   

• Studieprogrammet skal ha en klar internasjonal orientering og gi studentene en solid 

basis for å kunne fungere godt i en internasjonal kontekst. Internasjonale dimensjoner 

bør gjenspeiles både i læringsutbytte og innhold i studieprogrammet, samt gjennom et 

internasjonalt læringsmiljø. Som ett av flere tiltak for å tilrettelegge for et internasjonalt 

læringsmiljø, skal en del av emneporteføljen tilbys på engelsk. Studieprogrammet skal 

legge godt til rette for internasjonal studentutveksling og andre former for 

studentmobilitet.   

• Studieprogrammet skal gi studentene et godt grunnlag for videre studier på 

doktorgradsnivå, både i Norge og internasjonalt.  

• Innenfor studieprogrammet skal en student ha mulighet til å velge 

spesialiseringsområder både innenfor økonomiske og innenfor administrative fag.  

 Økonomiske fag inkluderer fag innenfor bedriftsøkonomisk analyse (regnskap, 

økonomistyring, investering og finansiering) og samfunnsøkonomi.  

 Administrative fag inkluderer strategi, organisasjon, ledelse og markedsføring.   

Læringsutbytte   

De enkelte emneplanene innenfor studieprogrammet konkretiserer hvilket læringsutbytte 

studentene skal ha oppnådd etter gjennomført emne. Samlet skal emnene i programmet bidra 

til at studentene oppnår følgende læringsutbytte på programnivå, definert i form av 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskap  

 Kandidaten:   

• har avansert kunnskap innenfor minst to deler av det økonomisk-administrative 

fagområdet (breddekrav) og spesialisert innsikt i et avgrenset område (fordypningskrav)   

• har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor spesialiseringsområdet  
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• kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative 

fagområdet  

• kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i spesialiseringsområdets 

historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet   

Ferdigheter   

Kandidaten   

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer  

• kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det 

økonomiskadministrative fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk 

problemløsning   

• kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en 

selvstendig måte   

• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 

veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer  

Generell kompetanse  

Kandidaten  

• kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger   

• har solid grunnlag til å fungere godt i en internasjonal kontekst  

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre 

avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter  

• kan formidle omfattende selvstendige arbeider og beherske fagområdets uttrykksformer   

• kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 

fagområdet, til både spesialister og allmennhet   

• kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser  

  

Emner som inngår i studieprogrammet  

Studieprogrammet skal bygges opp slik at det sikret at alle studenter tilegner seg så vel 

fordypning som bredde innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Det fordrer at 

studentene må velge ett spesialiseringsområde som sitt fordypningsområde, og at de utover 

det må velge et visst omfang av emner fra andre deler av det økonomisk-administrative 

fagområdet. Slike emner kan eventuelt organiseres som en støtteprofil dersom de kommer fra 

én spesialisering. Valgfrie emner forøvrig kan både være innenfor og utenfor det 

økonomiskadministrative fagområdet.  

• Masterprogrammet skal gi kunnskap om og erfaring med bruk av vitenskapelig metode. 

Metode kan integreres i anvendte fag eller tilbys som rene metodeemne.   

• Studentens fordypningsområde skal ha et omfang på minimum 30 studiepoeng, i tillegg 

til undervisning i metode. Dersom metode inngår i fordypningsområdet, må omfanget 

utvides tilsvarende. Sammen med det selvstendige arbeidet (se under) gir dette 
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studenten avansert kunnskap og spesialisert innsikt innenfor et begrenset 

spesialiseringsområde.   

• Det skal være faglig sammenheng og klare krav til progresjon innenfor ethvert 

spesialiseringsområde.  

• Breddekravet (emner utenom eget fordypningsområde) skal utgjøre minst 20 

studiepoeng fra det økonomisk-administrative fagområdet, i tillegg til eventuell 

metodeundervisning.  

• For de valgfrie emnene kan inntil 15 studiepoeng ligge utenfor det 

økonomiskadministrative fagområdet.   

Selvstendig arbeid   

Studentene skal i løpet av masterstudiet gjennomføre et selvstendig, skriftlig arbeid i form av 

en masteroppgave. I dette arbeidet skal studentene gå i dybden på én eller flere relaterte 

problemstillinger. Gjennom det selvstendige arbeidet skal studentene utvikle sine analytiske 

ferdigheter og få en dypere forståelse for teoretiske og/eller empiriske muligheter og 

utfordringer innenfor det valgte fagområdet. Studentene skal også trenes i å tenke og arbeide 

selvstendig; alene eller sammen med en annen student. I arbeidet skal studentene analysere og 

forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og 

formulere faglige resonnementer. Arbeidet skal gjøres i tråd med gjeldende forskningsetiske 

normer. Samlet sett skal det selvstendige arbeidet vise forståelse, refleksjon og modning.  

• Det selvstendige arbeidet skal ha et samlet omfang på 30 studiepoeng.  

• Det selvstendige arbeidet skal gjennomføres innenfor studentens fordypningsområde. 

Fordypningsområdet får dermed et omfang på minimum 60 studiepoeng, i tillegg til 

metodeundervisning.  

• For å ivareta kravet om selvstendighet kan maksimalt to studenter skrive sammen.  
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Vedlegg 2. Innhold og læringsutbytte i obligatoriske emner 
 

Nedenfor er vist innhold og læringsutbyttebeskrivelser for de obligatoriske emnene i studiet 

slik de beskrevet i studiehåndboka. 

BØK705 Investment Analysis 

Innhold Saving, investments, and risk-aversion. 

Valuation of financial assets (stocks and derivatives) 

Valuation of real assets (firms and projects) 

Financial policy (capital structure and dividends) 

Moral hazard, adverse-selection, corporate governance, and the 

market for corporate control. 

Mergers and acquisitions 

 

Læringsutbytte 
Knowledge after the course: 

• understand how risk and return affect savings and 

investments 

• understand and be able to apply the capital asset pricing 

theory to calculate the opportunity cost of capital 

• understand and be able to arbitrage arguments for valuation 

of both financial and real assets 

• understand and be able to analyse the costs and benefits of 

debt financing of a corporation  

• understand how the dividend policy affect stock prices 

• understand how asymmetric information may create 

conflicts of interests between owners and creditors, between 

owners and management, and how these conflicts may be 

resolved 

• understand how the market for corporate control works 

• understand how mergers and acquisitions may be value 

creating and value reducing 

 
 

 

LOG708 Applied Statistics with SPSS 

Innhold Descriptive Statistics. Random variables and probability distributions. 

Samples and populations, estimation and inference. Confidence 

intervals. Testing of statistical hypotheses. Significance levels and P - 

values. 

Methods: T – tests, Z – test for proportions, basic regression analysis, 
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dummy variables in regression, nonlinear regression models, simple 

forecasting. Other statistical methods may also be discussed. 

Gaining familiarity with a statistical package (e.g. Stata, SPSS or R) will 

be a central part of the course.  

Læringsutbytte 
After finishing the course, the students should achieve the following 

learning outcomes 

 

Skills: 

• use basic probability distributions for simple modeling and to find 

probabilities and moments 

• use statistical software to effectively organize and present 

information extracted from data   

• perform simple and multiple regression analysis with statistical 

software 

Knowledge 

• about the theory of random variables, probability distributions and 

their use in statistical analysis 

• about the theory of statistical hypothesis testing 

• about basic regression analysis 

General competence 

• give practical interpretations and present the results of statistical 

analyses in nontechnical terms 

• understand the role of statistics as a tool for gaining scientific 

knowledge, and as a tool for planning and decision support  

 
 

 

TRA720 Cost Benefit Analysis with Applications in Transport infrastructure 

Innhold 
In this course, we will discuss an analytical approach to evaluation of 

public investments and other decisions. Focus will be on Cost-Benefit 

Analysis (CBA), which is the method most recommended by researchers 

and governments. We will discuss key aspects of project evaluation such 

as how to value benefits and costs, how to account for events in different 

points of time, how to deal with market imperfections and distributional 

considerations. We will also discuss uncertainty and critique against 

formal evaluation methods as well as the role of such methods in 

decision-making. 

Examples will be mainly from the transport sector since this is the sector 

where CBA is applied most systematically and much of the theoretical 

development originate. We will introduce different types of relevant 

transport modes and their characteristics as an introduction to the CBA 

examples.  Other examples and applications may also be discussed if we 
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have time (e.g. applications to health care and environment). 

 

Læringsutbytte After completing the course, the student should have acquired the 

following: 

Knowledge 

• A good overview of the theoretical foundation for cost-

benefit analysis and how they are applied onto relevant 

transport modes. 

• Knowledge about the regulatory and planning framework 

within which these analyses are made, with focus on current 

international practice. 

• Knowledge about the strengths and weaknesses of this 

analytical framework 

• In-depth knowledge about one selected aspect or topic in 

which then student choose to specialise 

Skills 

• Ability to apply the theories and analytical models presented 

in the course to carry out case studies 

Competence 

• Improved analytical and writing abilities through the process 

of assignment writing 

 
 

 

BØK730 Econometrics 

Innhold 
This course provides a broad overview of statistical methods for 

analysing single equation econometrics models. Apart from presenting 

the theory behind the models, the course emphasizes a hands-on 

approach to econometric analysis, from preparation of the data to post-

estimation.  The statistical package Stata will be used. Topics include, 

but are not limited to: 

• Multiple regression analysis - theory and practical aspects 

• Topics in multiple regression - categorical data, nonlinear 

effects, deviations from standard assumptions: specification 

bias, heteroscedasticity, multicollinearity, autocorrelation 

• Instrumental variables regression 

• Binary choice and limited dependent variable models 

• Time series analysis - decomposition, moving averages, 

exponential smoothing, autoregressive models 

• Panel data models for continuous, binary and ordered 

responses 
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Læringsutbytte 
Knowledge 

After completing the course, students should have skills and knowledge 

in statistical methodology constituting a base from which they can 

successfully carry out solid empirical work, e.g., in their master thesis or 

later in their academic or professional careers. Specifically, the students 

should be able to 

• confidently perform estimation and testing of hypotheses 

about main population parameters such as means, 

proportions, variances 

• specify and estimate linear regression models, using 

appropriate theory and sample data 

• identify and handle nonlinear effects in regression models 

using transformations and dummy variables 

• identify and handle heteroscedasticity, multicollinearity and 

autocorrelation in regression data 

• employ binary response and limited dependent variable 

models in cases where the outcome is not continuous 

• work with basic time series models and do forecasting with 

moving averages, exponential smoothing 

• use panel data methods for continuous, binary and ordered 

responses 

• interpret the result of statistical analyses and explain the 

results in nontechnical language 

Skills 

It is expected that the students will: 

• be able to apply modern computer programs in regression 

analyses of empirical data, including statistical testing to 

investigate whether the classical assumptions in regression 

analysis are satisfied 

• be a qualified user of basic econometric methods 

• perform be a critical reader of the literature concerning 

empirical analyses 

• be able to perform statistical analysis using the statistical 

package Stata 

Competence 

Furthermore, the students should: 

• be able to read and understand project reports and journal 

articles that make use of the concepts and methods that are 

introduced in the course 

• be able to make use of econometric models in their own 

academic work, for example in analyses needed for their 

master’s thesis 

 

 

  



27 
 

 

SØK700 Global Economic Development 

Innhold 
The course gives the student an opportunity to delve into selected topics 

related to global macro development trends, including: 

• economic growth 

• structural transformation 

• global trade 

• economic inequality 

• population growth and demography 

• urbanization 

• migration 

• human capital 

• agriculture and the food system 

• climate and environment 

• the sustainable development goals 

 

Læringsutbytte 
The student shall after completing the course have this total learning 

outcome: 

Knowledge 

• Have advanced knowledge about theories for economic 

development processes at the societal level, locally and globally 

• Be able to apply knowledge about economic development in 

analysis 

Skills 

• Can analyse growth- and transformation processes at the macro 

level 

• Can carry out an independent, limited research project under 

supervision complying with etsablished research ethical norms 

General competence 

• Can apply this knowledge when participating in public debate 

• Can communicate comprehensive independent work on social 

economic development 

• Can communicate about academic issues related to global 

development trends 
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SØK705 Research Methods and Proposal 

Innhold 
Course will cover the following topics: 

• How to write a scientific paper or report 

• Literature references 

• Research Methods 

• Natural experiments 

• The philosophy of science 

• Possible topic for a master thesis in Business Administration 

 

Læringsutbytte Knowledge: 

• Understand methodological and related issues in philosophy 

of science in general and in economic/business research in 

particular 

Skills:  

• The ability to apply knowledge in conducting economic 

research and present it both orally and in writing. 

General competence: 

• Ability to use knowledge and skills in an independent 

manner in finding academic studies that relate to the topic of 

a Master thesis (and not only), as well as demonstrating a 

capacity for reflection and critical thinking towards these 

studies that are needed during the writing of a Master thesis. 
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BØK725 Behavioral Economics 

Innhold The aim of this course is to provide a grounding in the main areas of 

study within behavioral economics, including temptation and 

self‐control, fairness and reciprocity, reference dependence, bounded 

rationality and choice under risk and uncertainty 

 

Læringsutbytte 
Knowledge  

After completion of the course, the student should be able to: 

• identify and discuss important contributions to behavioral 

economics, 

• understand the relevance of these contributions for analysis 

of economic behavior, 

• in particular, understand under what conditions and in what 

ways these contributions may substantially alter predictions 

and/or policy recommendations based on previous economic 

models. 

Skills 

It is expected that the student will 

• be able to critically assess the importance of these 

contributions for the understanding of economic behavior, in 

particular, be able to discuss the following problem: How 

descriptively accurate assumptions about human behavior do 

we need for economic analysis? 

• be able to use formal modelling approaches introduced in the 

course to solve simple, illustrative problems, 

• be able to apply the ideas and intuitive arguments discussed 

in the course in their own applied economic analyses, such 

as analysis of specific policies not explicitly discussed in the 

course.  

Competence 

Furthermore, the student should: 

• be able to read and understand project reports and journal 

articles that make use of the concepts and methods that are 

introduced in the course, 

• be able to make use of the course content in their own 

academic work, for example in analyses that are part of their 

master’s thesis. 
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Vedlegg 3. Masteroppgaver i perioden 2016-2021   

Nedenfor følger en komplett oversikt over alle masteroppgaver som er produsert ved studiet 

til og med 2021. De fleste oppgavene er åpent tilgjengelig i høgskolens åpne arkiv Brage 

HiM. Kilder: Brage HiM og FS.  

2021  

Tittel Forfatter 

Hvordan vil bruken av hjemmekontor se ut etter 

pandemien? 

Anders Furnes Skodje,  

Erlend Stenerud 

Digital transformasjon i revisjonsfaget – En 

casestudie i digitalisering og robotisering hos 

Norvik Revisjon. 

Arild Samuelsen Tømmervåg 

Konsentrert eierskap og økonomisk prestasjon Jarle Gulla-Pettersen 

En casestudie av lønnsomheten i norsk landbasert 

oppdrett av laks 

Simen Andre Bjørdal Nerland,  

Ingrid Hollings Reitan 

Markedsrettet styring i staten: Effektene av 

insentivbasert finansiert finansiering i universitets- 

og høgskolesektoren 

Jan Åge Øyen 

  

2020   

Tittel Forfatter 

Benefits realization with a cloud-based ERP 

system: A perspective for SME Manufacturers 

Anette Øvrelid Myhre,  

Kristina Aalvik 

En empirisk analyse av anbudsfaktorer og hvordan 

de kan forklare konkurransen og konkurser 

Helge Andreas Grebstad Sætre, 

Vegard Bakke 

En empirisk analyse av teorien om udekket 

renteparitet 

Theo Grude Heggen,  

Diderik Christian Fransiscus 

Lokalmat og distribusjon i Møre & Romsdal Morgan Karlsen 

Styringsrentens effekt på boligprisen. En 

kvantitativ studie av boligmarkedets prisdrivere 

Ann Dagrun Svensli 

Verdivurdering av GLAMOX egenkapital per 

31.12.2018 

Mohamed Adirahman Isse 

Verdsettelse av Brunvoll Holding Group Karoline Framsteg Nilsen 

Verdsettelse av Idex Biometrics Arnit Zumberi 

  

2019  

Tittel Forfatter 

Eksterne eksportbarrierers betydning for laks, og 

hvordan dette påvirker Norges 

konkurransesituasjon 

Kenneth Meyer 

En empirisk analyse av elbilens inntreden i Norge Frank Henrik R. Hofseth,  

Håkon Solheim 

Migranters pengeoverføringer til hjemlandet – 

hvordan og hvor mye? 

Margrethe Rustad Istad 

Samfunnsøkonomisk analyse av borgerlønn Blerton Zumberaj 

Samfunnsøkonomisk analyse av 

Harstadfjelltunellen 

Anja Hovland Møller 

Hva kan forklare prisbevegelsen på kryptovaluta Jon Elvar Bruvik 
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2018  

Tittel Forfatter 

En analyse av norske husholdningers gjeld og de 

faktorer som påvirker den 

Helene Torsen,  

Lillian V. Haagensen 

Faktorer som kan forklare avkastningen i det 

norske aksjemarkedet 

Gaute Silseth,  

Robin Løvik Storsten 

Hvordan ulike faktorer påvirker kapitalstrukturen 

på børsnoterte selskaper på Oslo børs: En empirisk 

studie i perioden 2002-2016 

Anuam Shamim 

Lakseprisens effekt på norske 

havbruksleverandører 

Ingunn Sjøvang Maurset 

Norsk fiskeriforvaltning Britt Søbstad Vassgård 

Norsk humanitær bistand etter naturkatastrofer i 

utlandet 

Fredrik Storøy,  

Andreas Lyshol 

Samfunnsøkonomisk analyse av Nordøyvegen 

med Hamnsundsambandet 

Helge Rognes Knudsen 

Ikke-prissatte virkinger, hvordan blir de behandlet 

i store statlige investeringsprosjekter? 

Stine Liabø Rognsø,  

Kine Håseth Hatlen 

The characteristics of the Swedish/Norwegian EI-

Certificate market: An empirical impulse-response 

analysis 

Gerd Anne Solibakke 

  

2017  

Tittel Forfatter 

En vurdering av risikostyringen i Tafjord Kraft 

A/S 

Øyvind Jevnesveen Kristoffersen 

Fastlandsforbindelse for Smøla – en 

samfunnsøkonomisk analyse 

Håvard Dalheim 

Hvordan kan aktørenes budgivning avsløre om det 

forekommer koordinert atferd i fergemarkedet? En 

analyse av fergeselskapenes tilbud i 

anbudskonkurransene utlyst av Statens vegvesen i 

perioden 2004-2016 

Kristine Tungehaug,  

Karoline Hoff 

Tiltak og virkemidler som bidrar til økt 

sysselsetting for personer med nedsatt 

funksjonsevne, og barrierer de kan møte 

Mari Hoff Johansen 

Økning i rushtidsavgift og innføring av flere 

bommer i Kristiansand 

Amar Markovic,  

Even Herlofsen 

Stadt skipstunnel – Hvilke faktorer påvirker en 

navigatørs valg av farled forbi Stad, med Stad 

skipstunnel som alternativ farled? 

Silje Aune Kværness,  

Silje Marie Tutvedt 

  

2016  

Tittel Forfatter 

En empirisk analyse av frihandelsavtalen mellom 

Norge og MUL-land 

Stian Eriksen 

Impulse response analysis of nonlinear time series 

using the SNP method 

Haakon Egeland,  

Silje Haug 

Kalkulasjonsrente på offentlige investeringer Susanne Høines,  

Hamed Murady 



32 
 

Potensialet for Ørsta-Volda lufthamn ved en fullt 

utbygd ferjefri E39 

Erik Haga Owesen,  

Jon Dag Flølo Yksnøy 

Risikopremie i laksemarkedet Joakim Brunsvik,  

Pamini Balakrishnan 

Skatteplanlegging i multinasjonale selskap: En 

analyse av den norske virksomheten til Mondelez 

og Mondelez International Incorporated 

Sindre Grøtheim,  

Mathias Richardsen 

Verdsettelse av Farstad Shipping ASA Andreas Sandnes Larsen 

Motorveiproblemet Frank Allan Bruvik 

Produktivitetsvirkninger i arbeidsmarkedet som 

følge av forbedret og ferjefri E39 på strekningen 

mellom Ålesund - Molde 

Catrine Busengdal Sjøholt 
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