Studieplan

Master i regnskap og revisjon
Beskrivelse av studiet
Studieprogrammet har en bred sammensetning av fag innen regnskap og revisjon. Studiet gir kandidatene sterke analytiske egenskaper og en
god forståelse for praktiske vurderinger og profesjonens rammebetingelser.
Programmet legger til rette for at studenten kan påvirke eget studieløp gjennom valgemner i 2. og 3. semester innenfor regnskap- og
revisjonsfag samt fagområdene finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring og innovasjon og entreprenørskap.
Programmet er tilrettelagt for å gi studenten mulighet for utveksling til internasjonale universiteter på 3. semester.

Studiepoeng
120
Type studium
Mastergrad iht §3, 2 år
Språk
Norsk
Fakultet
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
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Oppbygging/emner

Åpne alle
1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

VT308E

Vitenskapsteori og metode

7.5 SP

JUR5000

Selskapsrett

7.5 SP

REG5000

Regnskapsteori og rammebetingelser

7.5 SP

REV5000

Revisjonsteori og standarder

7.5 SP

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

ECO5000

Skatt og avgift

7.5 SP

REG5001

Internasjonale regnskapsstandarder og analyse

7.5 SP

REV5001

Fordypning i revisjon

7.5 SP

ECO5015

Risikostyring og internkontroll

7.5 SP

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

EK342E

Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse

Studiepoeng
7.5 SP
Anbefalte valgemner
(klikk for å velge)

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

ECO5005

Masteroppgave i regnskap og revisjon

Samlinger
Samlingsbasert 1. studieår med 5-7 samlinger per semester.
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Studiepoeng
30 SP

Læringsutbytte
Kandidaten:
har avansert kunnskap innenfor bedriftsøkonomiske fag, og spesialisert innsikt i regnskap og revisjonsfag
har inngående kjennskap til profesjonens spesialiserte områder og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer
har avansert kunnskap om bedriftsøkonomiske forskningstradisjoner og forskningsmetoder
har avansert kunnskap om ulike analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger, særlig basert på
vurderinger av regnskapsrapporter, kontrollrutiner og andre sentrale forhold vedrørende regnskapsbrukernes beslutningsgrunnlag
har god kjennskap til faglige rammebetingelser for regnskap og revisjon og hvordan kunnskap kan anvendes på nye eller endrede
problemstillinger og praktiske situasjoner
har inngående kjennskap til regnskapets og revisjonens utviklingstrekk og rolle i samfunnet
har avansert kunnskap om endringsprosesser og hvordan de kan håndteres
Ferdigheter
Kandidaten:
Kan analysere og kritisk evaluere informasjonskilder, spesielt forhold tilknyttet regnskapets dokumentasjonskrav, samt faglige og teoretiske
rammeverk
Kan arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger ved et revisjonsoppdrag
Kan kritisk vurdere spenningsforholdet mellom teori og praksis, basert på forskningsbasert undervisning, praktiske case og andre
læringsmetoder
Kan ut fra egne analyser strukturere og formulere faglige resonnementer
Kan vurdere og bruke relevante metoder i forskning og problemløsning i praksis
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt innen tema med tydelig relevans for regnskap og/eller revisjon under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Kandidaten:
Kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger
Kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjektvurderinger
Kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid
kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Opptakskrav
Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag med følgende minimumskrav til fordeling innen
fagområder:
minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi
minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft
Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget.

Yrkesmuligheter
Statsautorisert revisor (forutsetter oppnådde karakterkrav og praksiserfaring iht reglene)
Diverse regnskapsstillinger
Rådgivning/konsulent
Controller

Videre utdanning
Studiet kvalifiserer for opptak PhD i bedriftsøkonomi ved HHN.
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Utenlandsopphold
Utveksling anbefales i 3. semester. Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm i Tyskland er en mulighet. Vennligst kontakt
studieveileder for ytterligere informasjon.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Realkompetanse
Søkere til grunnutdanninger har krav på å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskriften
gjelder kun opptak til grunnutdanning (§1-1. Virkeområde). For å bli vurdert for opptak til mastergradsprogram ved HHN, må søkerne derfor
oppfylle ordinære opptakskrav for aktuelt program.

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt Retningslinjer
for eksamenskandidater ved Nord universitet.

Eksamen og vurderingsformer
Kandidatenes kunnskaper innenfor alle emner i studiet skal vurderes. Det benyttes varierte vurderingsformer tilpasset hvert enkelt emne.
Hjemmeeksamen, oppgaver, casestudier og andre muntlige og skriftlige presentasjoner benyttes i tillegg til tradisjonelle avsluttende skriftlige
skoleeksamener.

Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er masteroppgaven (30 sp).

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Emnebeskrivelser (14)
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Emnebeskrivelser (14)
Vitenskapsteori og metode VT308E
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
VITENSKAPSTEORI OG METODE VT308E
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Hensikten med kurset er utvikling av studenters kritiske og reflekterende forhold til egen forskning, samt evne til å vurdere forskning generelt. Dette
krever kunnskap om vitenskapelig historisk utvikling, vitenskapsfilosofi og metodiske tilnærminger.
Emnet består av to komplementære moduler. Den første modulen tar for seg ulike perspektiver innen vitenskapshistorie og teori,
demarkasjonslinjen mellom vitenskap og ikke-vitenskap, forskningsetikk og skillet mellom forklaring og forståelse.
Dette gjør at studentene utforme forskningsdesign med utgangspunkt i kritisk reflektert vitenskapsfilosofisk posisjon. Hovedformålet med den andre
modulen er å utvikle forståelse for valg, utfordringer og muligheter som forskere møter gjennom planlegging og gjennomføring av forskning. En
rekke metodiske tilnærminger og måter å utføre dataanalyse presenteres og diskuteres i lys av vitenskapsteori. Studentene lærer å identifisere og
undersøke metodiske spørsmål og reflektere kritisk over dem. Studentene blir dermed invitert til å reflektere over mål og idealer, tilnærminger og
metoder for egen kunnskapsproduksjon.

Forkunnskapskrav
Fyller gjeldende opptakskrav til det toårige studiet Siviløkonom/Master of Science in Business eller MSc i global ledelse.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Studenter som fullfører kurset tilegner seg følgende:
Kunnskap
Studenten har inngående kjennskap til den historiske vitenskapelige utviklingen og dens implikasjoner for bedriftsøkonomisk og
samfunnsvitenskapelig forskning.
Studenten har avansert kunnskap om relevante vitenskapelige paradigmer
Studenten har omfattende kunnskaper om vitenskapens grunnleggende normer og verdier og forskningsetikk.
Studenten har avansert kunnskap om hvordan kriterier som troverdighet, gyldighet, pålitelighet og sannhet forstås i forhold til ulike teorier og
metoder
Studenten har inngående kunnskap om forholdet mellom forskningsdesign og ulike typer forskningsspørsmål, og om valg av henholdsvis kvalitativ
eller kvantitativ metode.
Studenten har avansert kunnskap om sentrale prosesser i de mest brukte forskningsmetodene innen det bedriftsøkonomiske fagområde.
Ferdigheter
Studenten kan kritisk reflektere omkring egen kunnskapsproduksjon, inkludert refleksjoner om relevans og legitimitet.
Studenten kan konstruere forskningsdesign og vurdere fremgangsmåte i sine prosjekter, ut fra hva som er hensiktsmessig, og ut fra bevissthet om
de implisitte antagelsene bak valg av design og strategi.
Studenten kan reflektere kritisk etiske implikasjoner omkring egen og andres forskning.
Studenten kan utføre kvalitativ og kvantitativ analyse ved å anvende hensiktsmessige metoder og teknikker
Studenten evner å formidle vitenskapelig forskning til et akademisk publikum.
Generell kompetanse
Studenten kan forklare den etiske og politiske betydningen av vitenskap i det internasjonale samfunnet
Studenten kan kritisk reflektere over vitenskapsteoretiske valg innen bedriftsøkonomiske og samfunnsvitenskapelige fag
Studenten kan gjøre reflekterte valg av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
Studenten evner å ta ansvar for kontinuerlig faglig utvikling gjennom tilegnelse av ny kunnskap i tråd med vitenskapelig utvikling

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Læringsaktivitetene består av forelesninger, praktiske laboratorieøvelser, essay skriving og veiledet oppgavearbeid hvor studentene gjennomfører
et forskningsprosjekt og skriver en endelig rapport fra dette.

Anbefalte forkunnskaper
For å kunne ta dette emnet, må studentene oppfylle gjeldende opptakskrav til det toårige studiet Siviløkonom/Master of Science in Business eller
MSc i global ledelse.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Oppgave, gruppe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Oppgave, individuell, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Overlappende emner
EN311Ev1 Research Methods - 7.5 studiepoeng.
BØ300Ev1 Vitenskaplige metoder 3 - 6 studiepoeng.
VT302Ev1 Vitenskapelige metoder 2 - 7.5 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Selskapsrett JUR5000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
SELSKAPSRETT JUR5000
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Sissel With Stephansen
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 76 62
sissel.w.stephansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette emnet behandler de juridiske forutsetningene som ligger til grunn i selskapsretten. Emnet vil gi en dypere innføring i de økonomiske forhold
som en virksomhet står overfor, herunder hvilke konsekvenser økonomiske hendelser kan få for selskapet. Egenkapitaltransaksjoner og
formuerettslige regler vil være sentrale temaer.

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldende opptakskrav til Master i regnskapap og revisjon eller Master of Science in Business

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap Studenten skal ha:
avansert kunnskap innenfor selskapsretten (aksje-, allmennaksje- og selskapsloven) med overføringsverdi på de formuerettslige fag.
inngående kunnskap om særtrekk ved de ulike selskapsformer med spesiell vekt på aksje- og allmennaksjeselskap, herunder regler om ansvar ved
den enkelte selskapsformen.
Ferdigheter Studenten skal:
kunne gjenkjenne rettslige og økonomiske problemstillinger knyttet til selskapsrett
formulere rettslige resonnement og anvende ulike rettskilder
vurdere konsekvensene ved valg av selskapsform, med særlig vekt på egenkapitaltransaksjoner

Generell kompetanse Studenten skal:
kunne reflektere over etiske problemstillinger forbundet med juridiske rettsspørsmål
ha tilstrekkelig grunnlag for å tilegne seg og forstå oppdateringer og endringer i innenfor oselskapsrettenkunne jobbe selvstendig og i grupper og
presentere selskapsrettslige problemstillinger muntlig

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med arbeidskrav
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Hjelpemidler til eksamen
Standard hjelpemidler, Lovsamling

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Regnskapsteori og rammebetingelser REG5000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
REGNSKAPSTEORI OG RAMMEBETINGELSER REG5000
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Sissel With Stephansen
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 76 62
sissel.w.stephansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette emnet behandler de konseptuelle rammeverk og tilhørende regnskapsteori. Finansregnskapet er fundamentet for regnskapsprodusenter og
regnskapsbrukere og det er en klar målsetting at emnet skal inneha en oversikt over prinsipielle forskjeller mellom internasjonale
regnskapsstandarder og god norsk regnskapsskikk (NGAAP).

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldende opptakskrav til Master i regnskapap og revisjon eller Master of Science in Business

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Avansert kunnskap om utviklingstrekk i regnskapsbransjen
Inngående kunnskap om finansregnskapet som informasjonskilde, dens rolle og betydning
Avansert kunnskap om ulike regnskapsmessige teorier og konseptuelle rammeverk, herunder balanse- og resultatorienterte rammeverk.
Avansert kunnskap om konsepter og prinsipper for regnskapsmessig beregning, periodisering, måling, presentasjon og noter (herunder
beregningsgrunnlaget som ligger til grunn for ulike regnskapsløsninger og modeller)
Ferdigheter
Kunne anvende konsepter og prinsipper for innregning i resultatregnskapet og balansen, (herunder periodisering og måling), samt presentasjon i
noter
Å kunne analysere og forholde seg kritisk til regnskapsinformasjon
Generell kompetanse
Å være kritisk ved utarbeidelse og lesing av regnskap
Å kunne presentere og diskutere regnskapsfaglige problemstillinger med andre
Å kunne oppdatere sin kunnskap og ferdigheter

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med arbeidskrav
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Anbefalte forkunnskaper
REG2003 Årsregnskap og god regnskapsskikk (15 SP) eller tilsvarende, videregående regnskap

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Revisjonsteori og standarder REV5000
Semesteravgift og pensumlitteratur
REVISJONSTEORI OG STANDARDER REV5000
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2021

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Tine Degerstrøm Stenvold
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset sammen med kurset Fordypning i revisjon vil gi deg en særlig kompetanse innen revisjonsfaget. Det inkluderer revisjonsprosessen,
risiko for misligheter og feil, revisjonsberetning og annen kommunikasjon og lover og regler som regulerer revisoryrket.

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldende opptakskrav for Master i regnskap og revisjon

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap - studenten skal ved fullføring
Ha avansert kunnskap om de grunnleggende revisjonsbegrepene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
Ha avansert kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisjonens fundamentale rolle i kapitalmarkeder
Ha avansert kunnskap om bakgrunnen for reguleringer og forhold som former innholdet i en moderne revisjon
Ha inngående kunnskap om samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor.
Ha inngående kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter, herunder lovmessige reguleringer
Ha inngående kunnskap om sentrale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing, ISA-er)
Ha inngående kunnskap om etiske regler tilknyttet revisjonsfaget, herunder uavhengighetsvurderinger
Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring kunne
Planlegge revisjonsprosessen og redegjøre for sentrale elementer i denne, inkludert fastsettelse av vesentlighet
Vurdere foretakets intern kontroll og hvordan den påvirker gjennomføringen av revisjonen
Formulere ulike konklusjoner på revisjonsprosessen gjennom revisjonsberetningen og annen lovpålagt rapportering i henhold til god
revisjonsskikk
Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring:
Evne å kommunisere revisjonsfaglig (med profesjonsutøvere av regnskap eller revisjon, revisjonsklienter samt brukere av revisjonsberetningen)
Kunne jobbe selvstendig og i grupper og presentere både skriftlig og muntlig
Vurdere etiske problemstillinger forbundet med faget, særlig i tilknytning til revisors uavhengighet
Kritisk tenkning tilknyttet spenningsforhold mellom teori og praksis, særlig i forbindelse med revisjonsprosessen og revisjonsstandarder

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer, gruppearbeid og presentasjoner

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.
Revisors håndbok
Lovsamlinger og lover i særtrykk

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Skatt og avgift ECO5000
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
SKATT OG AVGIFT ECO5000
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Anna Agejeva Jensen
Emneansvarlig
Universitetslektor II
anna.a.jensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset skal gi studentene solid innsikt i de sentrale skatte- og avgiftsreglene for ulike foretaksformer, fortrinnsvis rettet mot næringsvirksomhet .
Emnet tar også for seg skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av selskapsmessige disposisjoner og hvordan en virksomhet organiseres.

Forkunnskapskrav
Studenten må oppfylle gjeldende opptakskrav for Master i regnskap og revisjon.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap: Studenten har
God kunnskap om skatte og avgiftslovgivning, knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
God kjennskap til skatte- og avgiftsplanlegging, og kunne vurdere grensene mellom lovlig skatteplanlegging, etisk tvilsom skatteomgåelse og
ulovlig skatteunndragelse.
Innsikt i trender innen internasjonal skatterett og kjenne til reglene for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning.

Ferdigheter: studenten skal kunne
kunne identifisere skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, og vurdere konsekvensene av ulike skatte- og avgiftsmessige disposisjoner .
Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting for næringsdrivende og selskaper
Kunne utvikle selvstendige og rettslige resonnement og vurdere ulike rettskilders relevans og vekt.

Generell Kompetanse: Studenten kan
Formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
Reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
I tillegg til forelesninger og egne studier vil innlevering, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver være en viktig del av studiet.
Finanstilsynet har satt krav om minimum karakter C for godkjenning som statsautorisert revisor.

Anbefalte forkunnskaper
Studentene forutsettes å ha god oversikt over grunnleggende skatterett. Undervisningen gjennomføres på et høyt nivå og krever at studenten er i
stand til å analysere og gjøre vurderinger knyttet til grunnleggende skatte og avgiftsproblematikk. Innsikt i rettslære eller tilsvarende anbefales.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Kalkulator Norges lover , skattelovsamling, Særtrykk og tilsvarende. Norges Lover,
skattelovsamling og andre lovsamlinger som kun inneholder lovtekster og forskrifter. Særtrykk av lover og forskrifter. Revisors håndbok.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav - oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav- presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensum:
Gjems- Onstad, Ole ( red.) (2017) Skattelovsamlingen 2016/2017 (OPPDATERES HVERT ÅR TIL SISTE UTG) studentutgave. Oslo, Gyldendal
Zimmer, Fredrik (2017 ¿ sept ikke utgitt enda) Internasjonal Inntektsskatterett, Universitetsforlaget
Gjems-Onstad, Ole ( 2016) Norsk Bedriftssskatterett, Gyldendal
Gjems-Onstad/ Kildal ( 2017) Lærebok i merverdiavgift, Gyldedal
Et utvalg av høyesterettsdommer
Kompendium med utvalgte artikler
Forelesninger, gruppeoppgaver, innlevering og casediskusjoner er viktig del av pensum i kurset.
Anbefalt støttelitteratur:
BAHR/ Zimmer Bedrift, Selskap og skatt.Universitetsforlaget
Den norske revisorforening, Egenkapitaltransaksjoner
PENSUMLITTERATUR VIL JUSTERES FØR KURSSTART UT I FRA OPPDATERT OG TILGJENGELIG LITTERATUR
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Internasjonale regnskapsstandarder og
analyse REG5001
Semesteravgift og pensumlitteratur
INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER OG ANALYSE REG5001
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

John Erik Rønning
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 51 74 60
john.e.ronning@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset behandler dyptgående emner knyttet til internasjonale regnskapsspråk med utgangspunkt i utvalgte regnskapsstandarder. Sentrale
emner vil være knyttet til hvorvidt finansregnskapet er i samsvar med det regelverket som gjelder for finansiell rapportering og hvordan man stiller
både kritiske spørsmål og utøver profesjonelt skjønn.

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldene opptakskrav for Master i regnskap og revisjon

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap:
Avansert kunnskap om sentrale internasjonale regnskapsstandarder og forskjeller knyttet til god regnskapsskikk (NGAAP)
Ha solid forståelse av innholdet i utvalgte standarder og når de ulike standardene skal anvendes.
Kjenne til utfordringer forbundet med å fortolke og anvende internasjonale regnskapsbegreper og standarder for innregning, periodisering,
måling, presentasjon og noter
Kjenne til betydningen av profesjonelt skjønn i tolkning og anvendelse av IFRS og GRS
Avansert kunnskap om hvordan driftsregnskap og kostnadsberegninger ligger til grunn for rapporteringskrav og beregningsgrunnlag i
regnskapsstandarder
Ferdigheter
Kunne vurdere hvilke regnskapsstandarder som skal anvendes i ulike situasjoner/tilfeller
Å kunne anvende utvalgte regnskapsstandarder på praktiske regnskapsfaglige problemstillinger og identifisere utfordrende regnskapsposter
Kunne formulere og begrunne faglige regnskapsvalg og resonnementer.
Kan analysere sentrale beskrivelser i notekrav
Generell kompetanse
Å arbeide selvstendig og i grupper med praktiske og teoretiske regnskapsfaglige problemstillinger
Reflektere over etiske regnskapsfaglige problemstillinger Å kunne kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner i et
regnskapsfaglig miljø

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesning og gruppearbeid i forbindelse med arbeidskrav

Anbefalte forkunnskaper
Regnskapsteori og rammebetingelser

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav - presentasjon, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Oppgave - gruppe, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Fordypning i revisjon REV5001
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
FORDYPNING I REVISJON REV5001
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Vår 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Brynjar Gilberg
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 79 16
brynjar.gilberg@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset sammen med kurset Revisjonsteori og standarder vil gi deg særlig kompetanse innen revisjonsfaget. Undervisningen vil blant annet
omfatte revisjonsprosessen, risiko for misligheter og feil, revisjonsberetning og annen kommunikasjon.

Forkunnskapskrav
Oppfyller gjeldende opptakskrav for Master i regnskap og revisjon

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskap - studenten skal ved fullføring
Ha inngående kunnskap om utvalgte emner innen revisjonsfaget, herunder vesentlighet, regnskapsestimater, revisjonsbevis, misligheter, analytiske
revisjonshandlinger, fortsatt drift, nærstående parter, mislighetsrisiko og annen særskilt risiko
Ha avansert kunnskap om digitaliseringseffekter innen revisjonsfaget
Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring
Kunne evaluere resultatet av innhentede revisjonsbevis.
Kunne syntetisere revisjonsarbeidet, herunder vurdere hvordan ulike elementer i revisjonen (dokumenter, vurderinger undersøkelser m.m.)
påvirker revisors arbeid og hvordan de skal håndteres ved gjennomføring av revisjon
Kunne rapportere resultatet av revisjonsmessige funn rettidig og til rette vedkommende
Generell kompetanse - Studenten skal ved fullføring
Oppøve profesjonell skepsis og anvende profesjonelt skjønn
Ha innsikt i spesielle problemstillinger som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillinger

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer
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Anbefalte forkunnskaper
rev 5000 revisjonsteori og standarder

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker
Revisors håndbok
Lovsamlinger og lover i særtrykk

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Oppgave - gruppe, teller 20/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Skoleeksamen, 4 timer, teller 80/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Risikostyring og internkontroll ECO5015
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL ECO5015
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Obligatorisk for
spesialisering
økonomistyring

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Vår 2022

Undervisningsspråk

Engelsk

Søknadsfrist

Nadezda Nazarova
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 71 34
nadezda.nazarova@nord.no

Beskrivelse av emnet
Dette kurset fokuserer på oppbygging og bruken av internkontroll systemer i moderne organisasjoner. Emnet gir innføring i komponenter av
internkontroll systemer og hvordan disse er ment å fungere som verktøy for virksomhetsstyring. Internasjonale rammeverk for risikostyring (som f.
eks. COSO) vil være sentrale temaer.

Forkunnskapskrav
Fyller gjeldende opptakskrav for Master of Science in Business.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap
Innehar spesialisert kunnskap innenfor fagområde økonomistyring, herunder om sammenhenger mellom virksomhets-, risikostyring og utforming
av internkontrollsystemer, kunnskap om ulike internasjonale internkontroll rammeverk, f. eks. COSO/ISO
har inngående kunnskap om risikotypologier, vurderinger av organisatorisk evne til å håndtere risiko,responsstrategier, operasjonell registering,
måling og rapportering av risiko og internrevisjon, etiske dilemmaer som oppstår ifm risikostyring
har innsikt i empirisk forskningslitteratur som adresserer utfordringer for anvendelse av internasjonale internkontroll rammeverk i praksis av ulike
typer av organisasjoner
har dybde kunnskap om hvordan risiko kan håndteres på en systematiske måte bla gjennom anvendelse av digitale verktøy som inngår i
Enterprise Risk Management (ERM) systemer
har tilegnet seg kunnskap om eksterne og interne drivere for endringer internkontrollsystemer
Ferdigheter
kan analysere og kritisk evaluere innhold i internasjonale rammeverk for internkontroll
kan ut i fra egne analyser av organisasjoner kunne konkludere om internkontrollsystemet er tilstede, om det er velfungerende og formulere
anbefalinger for forbedringer
kan bruke elementer av ERM systemer til å utforme tiltak for håndtering av ulike type risiko på både virksomhets- og operasjonellnivå
Generell kompetanse
kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver i grupper tilknyttet analyser av internkontrollsystemer
kan diskutere og kommunisere faglige problemstiller tilknyttet utvikling av internkontrollsystemer i grupper
kan anvende og lett tilegne seg ferdigheter om nye ERM digitale verktøy
kan forstå behovet for, og foreslå forslag til endring i internkontrollsystemer i ulike typer organisasjoner i offentlig og privat sektor

Type emne
Obligatorisk for spesialisering økonomistyring
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Plenumforelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført første semester på Master of Science in Business programmet på Nord Universitet

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Oppgave- gruppe, teller 40/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du Leganto
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Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse EK342E
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
VERDSETTELSE OG LØNNSOMHETSANALYSE EK342E
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Engelsk

Irena Kustec
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4775517902
irena.kustec@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir et solid fundament til å forstå hvordan man verdsetter forskjellige aktiva som aksjer, og ikke minst bedrifter som en hel entitet. I dagens
kompetitive forretningsmiljø er det viktig at studenter får et kritisk perspektiv på tolkning av finansielle opplysninger, investeringsanalyse,
budsjettering, og verdiskaping i bedrift. Den første delen av kurset gir et fundamentalt verktøy som brukes i ulike verdsettelsesmetoder. Den andre
delen av kurset går gjennom grunnleggende verdsettingsmodeller brukt mest i praksis.

Adgangsregulering
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav
for Master of Science in Business.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har avansert og bred kunnskap innenfor verdsettelse.
Har avansert kunnskap om finansregnskapets innhold og budsjettering.
Har avansert forståelse av verdiskaping.
Har inngående kunnskap innenfor verdsettelse av verdipapirer, og evner å anvende kunnskap på kryss av fagområder, bransjer, og sektorer.
Har inngående kunnskap om forskning innen temaer relatert til kurset.
Kan anvende kunnskap på nye områder innen verdsettelse.
Kan analysere faglige problemstillinger med verktøy og teknikker fra fagets egenart.
Ferdigheter
Kan analysere eksisterende modeller, teorier og metoder innen verdsettelse.
Kan bruke relevante metoder og teorier for forskning innen fagets hovedtemaer på en selvstendig.
Kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen verdsettelse av verdipapirer og bruke disse til å strukturere og formulere
faglige resonnementer.
Kan gjennomføre, fremstille og evaluere et selvstendig analytisk forskningsarbeid under veiledning i tråd med forskningsetiske normer.
Kan anvende analytiske og digitale verktøy i praktisk arbeid.
Generell kompetanse
Kan analysere relevante problemstillinger innen verdsettelse.
Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innen verdsettelse.
Kan anvende sin kompetanse på nye områder og problemstillinger innen verdsettelse og rådgivning.
Kan bidra til nytenkning og innovative løsninger på problemstillinger knyttet til verdsettelse.
Kan diskutere og kommunisere faglige problemstillinger.
Kan anvende og lett tilegne seg ferdigheter om nye digitale verktøy.

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminarer.

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.
Excel kan brukes på skoleeksamenen.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave - gruppe 1-3 studenter, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
EK333Ev1 Videregående finansiering og investering - 3 studiepoeng.
EK326Ev1 Verdsettelse og lønnsomhetsanalyse - 7.5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Side 23 av 36

Strategisk analyse ECO5004
Dette emnet gir avansert kunnskap om strategiske analyser som et
beslutningsgrunnlag for nye strategiske retninger, for å optimalisere prestasjon og
sikre en vedvarende markedsposisjon. Emnet har en tverrfaglig tilnærming ved å
anvende utvalgte teoretiske perspektiver, modeller og verktøy fra fagfeltene
strategisk ledelse, økonomistyring, og samfunnsøkonomi.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
STRATEGISK ANALYSE ECO5004
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk.

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Engelsk

Terje Andreas Mathisen
Emneansvarlig
Prodekan
+47 75 51 76 37
terje.a.mathisen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Virksomhetens strategiske retning, prestasjon, og etablerte posisjon i markedet blir stadig utfordret av nye innovative forretningsmodeller og
endringer i kunders behov og forventninger. For å opprettholde en konkurransefordel i dynamiske omgivelser, kreves det sofistikerte analytiske
vurderinger for å evaluere og reposisjonere virksomheten. Dette emnet gir avansert kunnskap om strategiske analyser som et beslutningsgrunnlag
for nye strategiske retninger, for å optimalisere prestasjon og sikre en vedvarende markedsposisjon. Emnet har en tverrfaglig tilnærming ved å
anvende utvalgte teoretiske perspektiver, modeller og verktøy fra fagfeltene strategisk ledelse, økonomistyring, og samfunnsøkonomi.

Adgangsregulering
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav
for Master of Science in Business eller Master i regnskap og revisjon.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
har bred kunnskap om internasjonale teoretiske modeller og verktøy for strategiske analyser fra et tverrfaglig perspektiv.
holder inngående kunnskap om virksomhetens strategiske ressurser og kapabiliteter, og dens strategiske horisonter for langvarig posisjonering i et
dynamisk marked.
Har avansert kunnskap om strategiske styringsverktøy for verdiskapning på operasjonsnivå, bla. målkostandskalkylen, kapitalkostnader og
kundelønnsomhetsanalyser.
Har inngående kunnskap om spillteori som verktøy for å utlede prisingsstrategier under ulike typer konkurranse i markedet.
Ferdigheter
har dyp forståelse og evner å analysere virksomhetens strategiske posisjonering og fremtidige strategiske retning.
er spesialisert på å anvende strategiske styringsverktøy på operasjonsnivå for beslutningstaking.
Evner å utføre avanserte analyser av hvordan optimale priser påvirkes av markedsstrukturer og bedriftens målsetninger.
Generell kompetanse:
evner å anvende moderne teorier og anerkjente verktøy for å belyse forretningstilfeller.
innehar kompetanse på å gjennomføre strategiske analyser for å løse praktiske problemstillinger, og kan anvende analysene som
beslutningsgrunnlag.
evner å gjennomføre og fremstille et selvstendig analytisk arbeid i tråd med akademisk argumentasjon.
Evner å forstå hvordan globale trender (som for eksempel bærekraft og digitalisering) påvirker virksomhetens strategiarbeid.

Type emne
Obligatorisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet har en høy grad av studentinvolvering i undervisning, gjennom aktiv deltakelse i diskusjoner og gruppearbeid. Studentene arbeider i grupper
for å løse problemstillinger i forretningstilfeller, ved å bruke relevante verktøy og teknikker.

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator og tospråklig ordbok.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave - gruppe (3-4 personer), teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Praktisk revisjon REV5002
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
PRAKTISK REVISJON REV5002
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Brynjar Gilberg
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 79 16
brynjar.gilberg@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset gir en utdyping i praktisk anvendelse av teori som er tilegnet gjennom kursene Revisjonsteori og standarder og Fordypning i revisjon.
Kurset vil gi deg særlig kompetanse innen praktisk gjennomføring av revisjon.

Adgangsregulering
Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på Master i rengskap og revisjon.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
Kunnskap - studenten skal ved fullføring
Ha inngående kunnskap om praktisk gjennomføring av revisjon, med spesielt fokus på anvendelse av profesjonelt skjønn, fastsettelse av
vesentlighet, innhenting av revisjonsbevis, håndtering av mislighetsrisiko, analytiske revisjonshandlinger, fortsatt drift, nærstående parter
Ha avansert kunnskap om digitaliseringseffekter innen revisjonsfaget
Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring
Kunne anvende revisjonsteori ved planlegging og gjennomføring av revisjon ved hjelp av digitale verktøy, herunder vurdere risikoen for vesentlig
feilinformasjon i regnskapet, inkludert vurdere mislighetsrisiko og annen særskilt risiko
Analysere problemstillinger som gjør seg gjeldende i praksis ved innhenting og dokumentasjon av revisjonsbevis
Kunne evaluere resultatet av innhentede revisjonsbevis i lys av praktikeres vurderinger.
Kunne vurdere nytten av revisjonshandlinger opp mot tilhørende kostnader for å kunne gjennomføre en mest mulig kostnadseffektiv revisjon
Generell kompetanse
Oppøve profesjonell skepsis og anvende profesjonelt skjønn
Studenten skal ved fullføring ha:
praktisk innsikt, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillingene

Type emne
Valgemne
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, obligatoriske gruppeinnleveringer
Alternativt praksisopphold hos revisjonsselskap

Anbefalte forkunnskaper
Revisjonsteori og standarder og «Fordypning i revisjon».

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter som har mulighet for det, kan være med på praktisk gjennomføring av et revisjonsoppdrag hos et revisjonsfirma. Øvrige studenter får
mulighet til gjennomføring av praktiske case.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Bærekraftsrapportering for næringslivet ECO5031
Bærekraft er i ferd med å bli en gjennomgripende del av alle virksomheter og det
foreventes at bærekraftsrapportering vil få en større rolle i fremtiden. Fremtidens
rapportering skal skape tillit og informasjonen må være pålitelig. Kurset
aktualiserer problemstillinger innenfor fremtidens rapportering og målsetningen er
at studenten skal utvikle ferdigheter i å identifisere, analysere og løse aktuelle og
fremtidige utfordringer i skjæringspunktet mellom regnskap, bærekraft og etikk der
samspillet mellom økonomi, samfunn og natur er sentralt.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BÆREKRAFTSRAPPORTERING FOR NÆRINGSLIVET ECO5031
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

01.07.2022 00:00:00

Even Fallan
Emneansvarlig
Førsteamanuensis II
even.fallan@nord.no

Beskrivelse av emnet
Regnskap og revisjon skal bidra til å redde verden. Dersom bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger er viktig for samfunnet, er det behov for
rapportering av høy kvalitet. Informasjon av høy kvalitet om foretaks prestasjoner på miljø,- samfunnsansvars- og/eller bærekraft er viktig for at
hensiktsmessige beslutninger kan bli tatt og aktører kan bli stilt til ansvar for sine valg. Dette kurset vil gi deg en særlig kompetanse innenfor
bærekraftsrapporteringen, den tredelte bunnlinjen og regnskap og revisjons rolle i dette. For at informasjon skal ha en verdi, er det nødvendig med
forståelse for formålene med regnskap og kvalitative egenskaper ved brukernyttig regnskapsinformasjon inkludert økonomiske forhold.
Kurset skal bidra til å bevisstgjøre og ansvarliggjøre studentene med hensyn til etiske utfordringer innenfor næringsliv og forvaltning. Gjennom ulike
etiske teorier og praktiske eksempler blir temaet aktualisert, og det blir lagt vekt på å utvikle studentenes evne til selvstendig kritisk tenkning. For å
utvikle ferdigheter i å identifisere, analysere og løse aktuelle og fremtidige utfordringer i skjæringspunktet mellom regnskap, bærekraft og etikk er en
flerfaglig tilnærming der samspillet mellom økonomi, samfunn og natur sentralt.

Adgangsregulering
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav
for Master of Science in Business eller Master i regnskap og revisjon.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
- studenten
skal
fullføring
Les
mer om
personvern
vedved
Nord
universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Ha inngående innsikt i hovedinnholdet i om FN’s 17 bærekraftsmål
Ha avansert kunnskap om etisk begrunnelse innenfor utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk, og hvordan forskjellige etiske tradisjoner vil fremheve
ulike prioriteringer i økonomiske beslutninger.
Ha avansert kunnskap om korrupsjon og varsling
Ha avansert kunnskap om næringslivets rolle knyttet til FNs bærekraftsmål
Ha inngående kunnskap om samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til næringslivets samfunnsansvar og
miljøansvar
Ha inngående kunnskap om miljø-, samfunnsansvar-, og bærekraftsrapportering, teoretiske og praktiske utfordringer tilknyttet inkludering av
eksterne virkninger og endret grensesetting, måleenheter samt kompleksiteten i og mangelen på kunnskap om sammenhenger i naturen/
økosystemer og virkninger av menneskelig intervensjon og betydningen av denne informasjon for investorer og øvrige brukere av regnskapet.
Ha inngående kunnskap om dagens rapporteringskrav og frivillige rapporteringsstandarder
Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring kunne
Kunne gjennomføre bærekraftsrapportering i henhold miljø og kultur
Vise stor evne til refleksjon over sammensatte problemstillinger og verdikonflikter knyttet til ulike etiske perspektiv
Bidra i prosesser med identifikasjon og analyse av etiske utfordringer knyttet til samspillet mellom bedrift, samfunn og natur, og implementering
av etisk velbegrunnede praktiske løsninger/rapporteringer.
Vurdere foretakets interne kontroll og hvordan den påvirker gjennomføringen av rapporteringen
Vurdere rapporteringens kvalitet hvorvidt den er egnet til å oppfylle de tradisjonelle formlene med regnskap ( relevans, kompletthet, nøytralitet,
feilfrihet, verifiserbarhet, sammenlignbarhet og forståelighet som kvalitetskriterier både for ressursallokering -, og kontrollformål.)
Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring:
Evne å forstå den positive sammenhengen mellom kostander og miljøbevissthet
Kunne jobbe selvstendig og i grupper og presentere både skriftlig og muntlig
Vurdere etiske problemstillinger forbundet med faget
Kunne formidle relevansen av etiske problemstillinger og refleksjoner til andre fagpersoner og til allmenheten
Evne å gjøre bruk av etiske perspektiv for å ta bedre velbegrunnede beslutninger/gjøre en velbegrunnet bærekraftrapportering.
ta del i samfunnsdebatten om hvordan bærekraftrapportering kan bidra til bevisstgjøring og endring i retning av bærekraftig utvikling.
Kritisk tenkning tilknyttet spenningsforhold mellom teori og praksis, særlig i forbindelse med FNs bærekraftsmål og næringsliv

Type emne
Valgemne

Undervisningsform
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av:
Forelesninger i form av forelesninger og arbeid med case
Oppgave om et fritt emne innenfor pensum, godkjent av fagansvarlig (AK). Studentene får et variert tilbud om veiledning/ oppfølging.
Undervisningsspråk er norsk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
8 forelesningsøkter og et seminar
Forelesninger i form av forelesninger og arbeid med case. Skriving av en oppgave om et fritt emne innenfor pensum, godkjent av fagansvarlig.
Studentene får et variert tilbud om veiledning/ oppfølging. Undervisningsspråk er norsk.

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator og tospråklig ordbok.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Karakter blir fastsatt på grunnlag av oppgave som skrives individuelt eller av en gruppe på to studenter. Rettledning til oppgaven med både praktiske
og faglige krav blir å finne i canvas.
karakter A-F

Vurderingsordning
Oppgavegruppe - individuelt eller gruppe, karakterregel Bokstavkarakterer

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Statistikk og maskinlæring FIN5002
The course provides an introduction to how digitalisation is implemented and
affects key industrial sectors in Norway and internationally, such as marketing,
auditing and asset management.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
STATISTIKK OG MASKINLÆRING FIN5002
Studiepoeng

7,5

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningsspråk

Engelsk

Oleg Nenadic
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
75517031
oleg.nenadic@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir en innføring i hvordan digitalisering implementeres og påvirker sentrale industrisektorer i Norge og internasjonalt, for eksempel
markedsføring, revisjon og kapitalforvaltning. Emnet gir en oversikt over nye prosesser og teknologi, samt trening i spesifikke metoder og verktøy
man kan bruke for å analysere store datamengder, samt hvordan resultater best mulig kan kommuniseres til forskjellige interessenter. Emnet gir en
grundig innføring i hvordan man henter og behandler forskjellige typer data, samt statistiske metoder for å analysere datamengden. Metoder som
gjennomgås inkluderer for eksempel beslutningstrær, text mining, regresjonsanalyse, og mønstergjenkjenning. Slike metoder læres best gjennom
praksis, så emnet gir en grundig innføring i hensiktsmessige verktøy for alle stegene i en prosesss hvor man henter inn data, analyserer
datamengden, og deretter kommuniserer og visualiserer resultater og analyser videre.

Adgangsregulering
Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav
for Master of Science in Business eller Master i regnskap og revisjon.
Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Side 31 av 36

Læringsutbytte
Knowledge
Students:
Has in-depth knowledge of areas within data analysis and statistical methods for conducting an analysis of data sets of different types and sizes.
Has in-depth knowledge of international research in topics related to the course, such as regression analysis, decision trees and machine learning.
Have knowledge and practical understanding of data integrity, including reliability of data, complete and accurate data transfer, data washing and
data clearing.
Can apply knowledge in new areas within data analysis, map the data flow in systems and processes that are relevant to different industries.
Can analyze academic issues with tools and techniques from the subject's uniqueness.
Skills
Students:
Can analyze existing models, theories and methods in statistics for large amounts of data using appropriate tools
Can use relevant methods and theories for research within the subject's main topics in an independent way.
Can analyze and critically relate to different sources of information used in different contexts within automation of work tasks.
Can carry out, produce and evaluate an independent analytical research work under supervision in line with research ethics norms.
Can use analytical and digital tools, such as R, in practical work, both for obtaining data sets, analysis of data sets, as well as communication of
results and analyzes both written, oral and graphical
General competence
Students:
Has a thorough understanding of the change processes that are taking place, and is expected in the future, as well as analyzing relevant issues
within digitization of various industries.
Can convey extensive independent work and masters forms of expression in digitization, automation and the relevance of future work tasks, such
as presentation of graphic illustration of connections between variables and changes over time, individuals or both
Can apply his expertise in new areas and issues within business analysis and consulting.
Can contribute to new thinking and innovative solutions to problems related to digitization and automation.
Can discuss and communicate professional issues with different stakeholders.
Can assess and consider the most appropriate method of digital business analysis for a given industry or data set.
Can apply and easily acquire skills in new digital tools.

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Ukentlige forelesninger

Anbefalte forkunnskaper
FIN5000 (Econometrics)

Hjelpemidler til eksamen
Enkel kalkulator og tospråklig ordbok.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave - gruppearbeid, teller 20/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig - Presentasjon, teller 20/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Masteroppgave i regnskap og revisjon ECO5005
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MASTEROPPGAVE I REGNSKAP OG REVISJON ECO5005
Studiepoeng

30,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Masteroppgave,
obligatorisk

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Handelshøgskolen

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Anatoli Bourmistrov
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 76 73
anatoli.bourmistrov@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Masteroppgaven skal være et selvstendig akademisk arbeid med god faglig-teoretisk forankring. Tema for masteroppgaven kan være av ulik karakter
innenfor regnskaps- og revisjonsfeltet.

Adgangsregulering
Alle obligatoriske emner må være bestått før studenten kan starte med masteroppgaven.
Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Master i regnskap og revisjon.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene vise at de er i stand til å definere/avgrense/presisere forskningsspørsmål, gjøre rede for
relevant teori som setter problemstillingen inn i en vitenskapelig sammenheng, velge relevant metode, foreta en systematisk analyse og trekke
plausible konklusjoner.
En viktig del av læringen består i å utlede noen praktiske implikasjoner av funnene i masteroppgaven. I tillegg skal arbeidet med masteroppgaven
dokumentere at studenten er i stand til å skissere noen problemstillinger for videre forskning. Det innebærer at arbeidet med masteroppgaven i
tillegg til å vise at studenten behersker vitenskapelig arbeidsmetodikk også er i stand til å sette eget bidrag inn i en større vitenskapelig sammenheng.
Kunnskap
Studenten skal ha inngående kunnskap og en grundig forståelse for teoretiske tilnærminger og faglitteraturen relatert til valgt problemstilling
Studenten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
Studenten skal ha avansert kunnskap om ulike metodiske tilnærminger for innsamling og analyse av tilgjengelig materiale
Studenten skal ha avansert kunnskap om oppbygging av et vitenskapelig arbeid
Ferdigheter
Studenten kan motivere studien gjennom å argumentere for valgt forskningstema og tilhørende problemstilling/forskningsspørsmål.
Studenten kan utvikle en forskningsbasert hovedproblemstilling med eventuelle tilhørende forskningsspørsmål
Studenten kan vurdere, velge ut og bruke relevante teoretiske tilnærminger og metodikk i innsamling, systematisering og analyse av data for å
belyse den valgte problemstillingen. Dette innbefatter evnen til å kritisk reflektere over teoriens/teorienes anvendbarhet på nye problemstillinger.
Studenten kan konkludere tydelig på den formulerte problemstillingen/forskningsspørsmålene som dannet utgangspunkt for studien.
Studenten kan utlede implikasjoner av resultater som fremkommer i studien
kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Generell kompetanse
Studenten kan referere til ulike kilder som er anvendt i studien.
Studenten kan analysere og praktisere fagområdets uttrykksformer
Studenten kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning og skal ha forståelse for forskningsetiske normer og utfordringer
ved sitt eget arbeid
Studenten kan muntlig og skriftlig formidle resultatene på en systematisk og faglig god måte

Type emne
Masteroppgave, obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Oppgaven skal være et empirisk arbeid med bruk av kvantitativ og/eller kvalitativ metode. Studentene velger tematikk rimelig fritt innenfor
studieprogrammets fagområde (regnskap og revisjon), men det forutsettes at valgt tema og tilnærming blir godkjent av veileder.Oppgaven skrives
individuelt eller av 2 studenter i fellesskap, enten som en monografi eller ut fra et artikkelformat. Det er utformet en "Veiledning for
masteroppgaven", hvor mer spesifikke detaljer er gitt.
Læring og undervisning er basert på følgende aktiviteter/ krav: - Utarbeidelse av prosjektskisse- Selvstendig arbeid (bl.a. tilknyttet forankring av
studien, litteratursøk, datainnsamling, analyse, konklusjon og tilhørende skriftlig framstilling) - Seminarer- Individuell veiledning Prosjektskissen skal
leveres programansvarlig innen oppgitt frist. Skissen danner grunnlaget for tildeling av veileder som godkjenner skissen eller gir tilbakemelding om
behov for omarbeiding

Anbefalte forkunnskaper
For å få tildelt veileder og starte med masteroppgaven er det et krav om at alle obligatoriske emner er bestått.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave - gruppe 1-2 studenter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Arbeidskrav 1, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave - gruppe 1-2 studenter.
Arbeidskrav 2, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Oppgave - gruppe 1-2 studenter.
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Pensumlitteratur
Pensum vil være avhengig av oppgavevalg.

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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