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17/01204-31
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/ Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Møtedato
10.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - BACHELOR I ØKONOMI OG
LEDELSE
Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i økonomi og
ledelse under forutsetning av at punkt 2, 3 og 4 innfris.
2. Fakultetet må legge til rette for at det kan tilbys minst ett valgemne til på
studiestedene Steinkjer og Mo, slik at det blir et reelt valg for studentene.
3. Det må på sikt legges til rette for å kunne ta imot internasjonale studenter på
Steinkjer og Mo ved å tilby emner på engelsk også her.
4. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår Bachelor i økonomi og ledelse.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Figur 1: Studiemodell Bachelor i økonomi og ledelse
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Studieprogrammet er utarbeidet i samsvar med retningslinjer gitt av NRØA (Nasjonalt råd for
økonomisk-administrativ utdanning), og er et råd under universitets og høgskolerådet. NRØA
har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innenfor økonomiskadministrativ utdanning. For Bachelor i økonomi og administrasjon foreligger det en nasjonal
studieplan som er vedtatt av NRØA og som alle institusjonene som gir denne graden skal
følge.
Studieprogrammet består av 145 studiepoeng med obligatoriske emner fordelt på 19 emner
inkludert bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Resterende 35 studiepoeng består av 2
valgemner på 10 studiepoeng hver, samt en fordypning (profilering) på 15 studiepoeng.
De sentrale delene av studieprogrammet er definert og utgjør til sammen 102,5 av 180
studiepoeng. Emnene som inngår i den sentrale delen av studieprogrammet er streket under
i oversiktstabellen over.
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Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys i Bodø,
Steinkjer og Mo i Rana.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon i lokalt
Utdanningsutvalg 8. september 2017 (sak 47/2017). Det er videre fattet dekanvedtak 15.
september 2017, dekanvedtaknr (40/2017) som lyder slik:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i økonomi og ledelse, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Ved gjennomgang av denne og øvrige søknader til sentralt Utdanningsutvalg, ble samtlige
reakkrediteringssøknader (til sammen 10 stk inkludert denne) returnert fakultetene med
muligheter
for forbedringer. Ny frist ble gitt 16.11.2017. Det har vært dialog med fakultetet før og etter
ny
oversendelse. Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og legges nå fram til
utvalget.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Samsvar med NKR: OK

OK
Må legges til rette for minst
tre valgemner på Mo og
Steinkjer for at det skal bli et
reelt valg for studentene.
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for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK
OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK
Foreløpig ikke mulig å ta mot
internasjonale studenter på Mo
og Steinkjer pga manglende
emnetilbud på engelsk.
OK

Ikke relevant da studiet ikke
har praksis.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene

Størrelse:OK
Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for
Nord universitet.
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
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av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Krav til kompetansenivå:OK

OK

OK

Ikke relevant da studiet ikke
har obligatorisk praksis.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1 (2): Ut i fra studieplanen er det for studiestedene Steinkjer og Mo kun mulig å velge
meliom to valgemner. For at det skal være et reelt valg for studentene også på disse
stedene, må det legges til rette for å tilby minst ett valgemne til på Steinkjer og Mo.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes
ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UHpedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess
med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at
fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk
basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes om at FBA følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2.3 (4): Studiet er kategorisert i seks fagområder, av disse er fire definert av NRØA og
utgjør de sentrale delene av studieprogrammet. De sentrale delene av studiet er definert
som emner tilhørende ulike fagområder, og innenfor fagområdene er kravet om
førstestillingskompetanse innfridd. Inndekning av førstestillingskompetanse i de sentrale
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delene av studiet er oppfylt og det er godt redegjort for i søknaden hvordan det
opprettholdes god kvalitet i undervisningen for alle tre stedene.

Vedlegg:
Skriv her
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-2

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato:

15/9-17

Dekanvedtaknr.

40/2017

Sak: Søknad om reakkreditering - Bachelor i økonomi og ledelse

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i økonomi og ledelse godkjennes, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), og egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016),
hvor dette programmet inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av Nokut.
Handelshøgskolen er pålagt å sende inn reakkrediteringssøknader på følgende studieprogram innen
15. september 2017:
- Årsstudium i økonomi og ledelse
- Bachelor i økonomi og ledelse
- Bachelor i regnskap
Reakkrediteringssøknaden for Bachelor i økonomi og ledelse ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg
ved Handelshøgskolen 8. september 2017 (sak 47/2017). Søknaden er utarbeidet av
studieprogramansvarlig, prodekan for utdanning og administrasjonen. Programmet ble grundig
gjennomgått da ny felles studieplan, som konsekvens av fusjonen, ble utarbeidet.
Reakkrediteringsarbeidet har derfor i stor grad bestått i å dokumentere at programmet oppfyller
kriteriene i Studietilsynsforskriften, uten at programmet måtte endres.

Definisjoner og valg som er gjort
Reakkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen
parametere er definert:
Vedlagt søknaden finnes norsk studieprogrambeskrivelse med norske emnebeskrivelser. Det er kun
lagt ved engelsk studieprogrambeskrivelse, uten engelsk oversettelse av alle emner. Det foreligger
engelsk versjon av veldig mange av emnene, men noen mangler. Dersom utdanningsutvalget mener
at det må foreligge for alle emnene for at programmet skal kunne tilbys, foreslår HHN at dette
implementeres i høstens studieplanarbeid, slik at engelske beskrivelser publiseres sammen med
reviderte norske innen 1. februar 2018.
I krysstabellen som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i de ulike emnene, er
kun obligatoriske emner inkludert. Studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet uavhengig av
hvilke valgemner og profileringer de velger.
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en
lengre søknad, å opplyse om det samme to ganger. Er det behov for å presisere hvem som har
publisert noe og hvem ikke, kan det eventuelt lages en egen tabell som viser dette.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin.
Det vil si at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig
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oversikt, ble grensen definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de
andre er uviktige. Vi mener at de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt
bidrar inn i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av
et emne, er det lagt til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da
utgjøre 247,5 timer, som igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20
% av en stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc.
Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten
så godt det lar seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra Nokut, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier
oppgi studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da den endte opp med å ikke gi noe
nyttig informasjon. Planene som er til reakkreditering er for kull 2017. Veldig mange av de som
bidrar på Bachelor i økonomi og ledelse, bidrar også inn i andre program, da det er mange felles
emner på tvers av bachelorprogrammene. Ved å fylle inn kolonne 8 med deres bidrar i andre program
ble det dobbelføring av belastningen på de samme emnene. Ved ikke å føre det inn, ble det også feil.
Da vil man for eksempel i søknaden for Bachelor i økonomi og ledelse finne samme fagperson som
er ført på tabellen for Bachelor i regnskap, uten at det er oppgitt i tabellen at den bidrar i andre
program.
Flere underviser på 2.- og 3.- årsemner på de gamle planene, men er i reakkrediteringssøknadene
for bachelorprogrammene ført opp på de nye emnene, for treårsperioden som der starter fra
høsten 2017. Siden tabellen er satt opp per person og for alle emnene i hele treårsperioden for
studieplanen, burde da en person kunne bruke inntil 300 % av stillingen sin inn i programmet (3
årsverk over tre år), til ny plan er fullstendig implementert. Konklusjonene ble at kolonne 8 ikke ga
noen som nyttig informasjon, og kun var til forvirring. Derfor ble den ikke tatt med.
Arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte ivaretas gjennom arbeidsplaner, som årlig justeres.
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Bachelor i økonomi og ledelse oppfyller alle punktene i studietilsynsforskriften og arbeidet har i all
hovedsak gått på å dokumentere dette. Det ble gjort endringer i programmet ved samkjøring av
studieplanene etter fusjonen. Studieplanen er godt gjennomarbeidet, og NKR ble inkludert i
arbeidet med å utforme denne, men det mangler engelske beskrivelser for de fleste av emnene.
Programmet har et bredt fagmiljø med et godt nettverk. Utfordringen vil ligge i å tilby det samme
programmet på tre studiesteder; Bodø, Steinkjer og Mo i Rana. Dette krever god koordinering fra
emneansvarlig og godt samarbeid mellom foreleserne.

Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i økonomi og ledelse godkjennes, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
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Vedlegg: Vedlegg 1 - retningslinjer NRØA, Plan for Bachelor i økonomi og administrasjon, Vedlegg 2
- studieprogrambeskrivelse Bachelor i økonomi og ledelse med emner (norsk), Vedlegg 3 studieprogrambeskrivelse Bachelor i økonomi og ledelse (engelsk), Vedlegg 4 - Emnekombinasjon
med katogori (fra FS), Vedlegg 5 - tabell NKR vs læringsutbytte program, Vedlegg 6 - krysstabell
læringsutbytte program ivaretatt i emner, Vedlegg 7 - utvekslingsavtaler Bachelor i økonomi og
ledelse, Vedlegg 8 - rollen som studieprogramansvarlig ved HHN, Vedlegg 9 - oversikt over
fagmiljøet tilknyttet programmet, Vedlegg 10 - publikasjoner 2012-17, Vedlegg 11 - CV-er fagmiløet
tilknyttet programmet, Vedlegg 12 - beskrivelse av faggruppene ved HHN, Vedlegg 13 - vitnemål for
Bachelor i økonomi og ledelse, Søknad om reakkreditering - Bachelor i økonomi og ledelse -uten
vedlegg
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NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Bachelor i økonomi og ledelse
1.9.17

1
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Vedlegg

Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtakter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold.
1. Retningslinjer NRØA - Plan for bachelor i økonomi og administrasjon
2. Studieprogrambeskrivelse Bachelor i økonomi og ledelse med emner (norsk)
3. Studieprogrambeskrivelse Bachelor i økonomi og ledelse (engelsk)
4. Emnekombinasjon med kategori (fra FS)
5. Tabell NKR vs læringsutbytte program
6. Krysstabell læringsutbytte program ivaretatt i emner
7. Utvekslingsavtaler Bachelor i økonomi og ledelse
8. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
9. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
10. Publikasjonsliste 2012-2017
11. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
12. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
13. Vitnemål for Bachelor i økonomi og ledelse
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Generelt om studiet

Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Bachelorstudiet i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon,
samfunnsøkonomi og metodefag med supplement fra andre emner.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys i Bodø, på Steinkjer
og på Mo i Rana.
Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert
semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Studiet retter seg mot
personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen økonomi og ledelse som også gir
grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.
Første studieår skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne
til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk,
bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Første studieår er felles med Bachelor
i regnskap, Bachelor i eiendomsmegling og Årsstudium i økonomi og ledelse.
Andre studieår gir en fordypning innenfor samfunnsøkonomi, strategi og ledelsesfag, og
bedriftsøkonomiske emner innenfor regnskapsanalyse, verdsettelse, driftsregnskap, budsjettering,
finansiering og investering. I tillegg inngår et valgfritt emne.
Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor offentlig økonomi og finans, i tillegg til et emne
innenfor anvendt metode. I det 5. semesteret får kandidatene frihet til å fordype seg innenfor en av
profileringene. Tema for bacheloroppgaven skrives i tilknytning til valgt profilering. Siste semester gis
en også muligheten til å velge et valgfritt emne.
Tilbudet av valgfrie emner, henholdsvis valgfag (2. og 3. studieår) og profilering (3. studieår), vil
kunne være forskjellig og variere mellom studiestedene fra år til år.
Studieprogrammet passer godt inn i porteføljen av studieprogram som tilbys ved HHN, og samsvarer
også med profilen til fakultetet og universitetet. Det er en breddeutdanning med høy relevans for
regionen, en nasjonalt anerkjent type utdanning med muligheter for arbeid også internasjonalt.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.

•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.

•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet regulerer kravene til utdanningene vi tilbyr. For
Bachelor i økonomi og ledelse er § 2-3.Krav til graden bachelor av relevans. Bachelor i økonomi og
ledelse består av 180 studiepoeng, og inngår her i kategori a).
§ 2-3.Krav til graden bachelor
1. Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på minimum 180 studiepoeng. Grunnlaget for
graden skal omfatte ett av følgende:
a) Studieprogram på minimum 180 studiepoeng, som i henhold til nasjonal rammeplan eller vedtak
av styret gir bachelorgrad, eller
(…)
I tillegg til universitetets forskrift, er også Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning
(NRØA) relevante i denne sammenheng. De utarbeider nasjonale retningslinjer og anbefalte
fagplaner. For Bachelor i økonomi og ledelse ved Nord universitet er Plan for bachelor i økonomi og
administrasjon relevant, vedlagt. Programmet skal inneholde 90 sp obligatoriske emner, i definerte
kategorier. I tillegg skal det være minimum 30 sp fordypning og inntil 60 sp øvrige emner. Kravet om
fordypning er ivaretatt ved at alle studentene velger en profilering, som består av 15 sp emner og en
bacheloroppgave på 15 sp. Tabellen under viser hvordan Bachelor i økonomi og ledelse oppfyller de
spesifikke kravene til emner gitt i NRØA sine retningslinjer
Krav NRØA

Oppfylt i Bachelor i økonomi og ledelse ved HHN
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Bedriftsøkonomisk analyse - 30 studiepoeng

Administrasjonsfag - 25 studiepoeng

Samfunnsøkonomi - 15 studiepoeng
Metodefag - 20 studiepoeng
Etikk og samfunnsansvar – 5 studiepoeng

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare (7,5 sp), Innføring i
finansregnskap (7,5) Regnskapsanalyse og verdsettelse (7,5 sp),
Finansiering og investering (7,5 sp), Driftsregnskap og
budsjettering (7,5 sp)
Organisasjon (7,5 sp), Markedsføring (7,5 sp), Ledelse (7,5 sp),
Strategi og forretningsmodeller (5 sp)
Samfunnsøkonomi mikro (7,5 sp), Samfunnsøkonomi makro (7,5
sp)
Matematikk (7,5), Statistikk (7,5 sp), Anvendt metode
(5 sp)
Ex. Phil (7,5 sp)

I tillegg til denne inndelingen, beskriver NRØA en god del andre retningslinjer, deriblant navn,
opptakskrav, innhold i hver emnekategori etc. Fakultetet benytter NRØA sine retningslinjer i arbeid
med studieprogrammene, og streber etter å oppfylle dem ned på detaljnivå.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om opptak til høgre utdanning som tredde i kraft
15. januar 2017. Opptakskravet til Bachelor i økonomi og ledelse er generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler. Dette er regulert i forskriftens §2-1 Generell
studiekompetanse – Kunnskapsløftet. Studentene søker til Samordna opptak innen 15. april (1. mars
for realkompetansesøkere). Studiet starter da i august samme år. Opptakravene er satt som angitt da
det er i overensstemmelse med forskriften som minimum for opptak til høyere utdanning. Det ville
nok vært fordelaktig for studentene med ytterligere matematikkunnskaper, men i tråd med
retningslinjene fra NRØA er det ikke satt som et krav. For realkompetansesøkere kreves det
matematikk og engelsk på GSK-nivå i tilegg til realkompetanse med relevant yrkeserfaring. Søkere
som ikke oppfyller dette kravet oppfordres til å søke opptak til Årsstudium i økonmi og ledelse, da
denne er identisk med førsteåret på Bachelor i økonomi og ledelse. Her er det ikke noe tilleggskrav,
og studentene som fullfører 6 av 8 emner på årsstudiet kan så søke overgang til 2. året på Bachelor i
økonomi og ledelse.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen for Bachelor i økonomi og ledelse. Den viser studiets
innhold med en kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og «Læringsutbytte».
Oppbygging av programmet og progresjon blir beskrevet under «Beskrivelse av studiet». I tillegg
vises studiemodellen under «Programoversikt», med (når den leses på nett) mulighet for å trykke seg
inn på de enkelte emnene og lese emnebeskrivelsene.
Muligheter for utveksling er beskrevet under «Utenlandsopphold». Utover dette inneholder også
programbeskrivelsen annen relevant informasjon som opptakskrav og muligheter for videre
utdanning.
Vi mener at programbeskrivelsen, som hvert år publiseres på Nord universitets nettsider,
tilfredsstiller kravet til informasjon om studietilbudet.
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Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften §2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en arbeidsgruppe
som skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi ved den nye
Handelshøgskolen. Gruppen ble ledet av prodekan for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk. Målet med
arbeidet var å samkjøre studieplanene slik at bachelorprogrammene og årsstudiene i Bodø, Steinkjer
og Mo i Rana fikk samme studieplan fra og med høsten 2017.
Utover vinteren og våren 2016 ble det arbeidet med å utforme ny studiemodell, og påfølgende
sommer og høst ble alle emnebeskrivelser utarbeidet med mål om å at de skulle oppfylle alle
kvalitetskravene fra NOKUT, samt deskriptorene på nivå 6 i NKR. De nye studieplanene, deriblant for
Bachelor i økonomi og ledelse, ble vedtatt i lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen 16.
november 2016 (vedtakssak 34/2016).
Læringsutbyttet for Bachelor i økonomi og ledelse på programnivå er:
Kunnskap
kandidaten:
• har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og
metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag, samfunnsøkonomi og
metodefag.
• kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode.
• kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
• har kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.
• har kunnskap om bedriftsetablering, nye økonomiske trender og innovasjonssystemer.
Ferdigheter
kandidaten:
• kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og
miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
• kan ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det
best mulig fyller organisasjonens mål.
• kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser
en problemstilling
• kan anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.
• kan analysere og drøfte ledesesfaglige problemstillinger
Generell kompetanse
kandidaten:
• kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over
tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
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•
•
•
•

kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette
identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Vedlagt finnes en tabell som viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå.
Tabellen viser at læringsutbyttet er i overensstemmelse med gitte krav.
Navnet på studieprogrammet Bachelor i økonomi og ledelse (engelsk Bachelor in Business
Administration) gjenspeiler innholdet i studieprogrammet som primært består av emner innenfor
bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag med vekt på ledelse. Disse emnene utgjør
en stor del av studieprogrammets emner og studienavnet anses som relevant. Det framgår også av
navnet at programmet fører til en bachelorgrad. I tillegg framgår det tydelig fra NRØA sine
retningslinjer en begrensning i muligheten for valg av navn. Bachelor i økonomi og ledelse er en av
alternativene som kan benyttes. Viser for øvrig til beskrivelsen av studieprogrammets sentrale deler
under punkt 4 på Krav til fagmiljøet.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) er et råd under universitet- og
høgskolerådet. NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og
forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. For bachelor i økonomi og administrasjon
foreligger det en nasjonal studieplan som er vedtatt av NRØA og som alle institusjonene som gir
denne graden skal følge. I NRØA sitter det fagkomiteer som har som formål å utvikle en felles
forståelse av faglig innhold i bachelor- og masterutdanningene. Ved å følge retningslinjene til NRØA
sikrer man derfor i stor grad at studieprogrammet til enhver tid er faglig oppdatert og har tydelig
relevans for videre studier og/eller arbeidsliv.
I arbeidet med å samkjøre studieplanene, ble det fokusert på en modernisering av programmet,
blant annet ved å implementere bruk av relevant programvare i flere av emnene. Kandidater fra
programmet vil være svært relevante for store deler av arbeidslivet. Utdanningen er en
breddeutdanning som gir mange muligheter. Kandidatene vil være godt rustet til å gå inn i varierte
stillinger i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner som for eksempel

økonomikonsulent, kunderådgiver og markedsfører i tillegg til stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning
og lignende.

Ved å følge NRØA-kravene, er alle kandidater fra Bachelor i økonomi og ledelse kvalifiserte til å søke
om opptak til masterstudier i økonomi og administrasjon ved norske universiteter og høgskoler,
forutsatt godt nok karaktersnitt.
Vi anser det som rimelig tydelig både ut fra navn og beskrivelse av programmet hvilken relevans det
har for arbeidslivet, og for videre studier. Søkertall viser også at dette er et program som
etterspørres av markedet. Det finnes flere tilsvarende program ved ulike utdaningsinstitusjoner i
Norge, som også følger NRØA-kravene. Likevel er dette et ettespurt program også ved Nord, da det
er en breddeutdanning som kan brukes til mange ulike stillinger etter fullført studium.
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i overkant av 40 timer per
uke i løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, egenarbeid ved selvstudium og
gruppearbeid, eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
Studentene på Bachelor i økonomi og ledelse har normalt i underkant av 20 timer forelesning per
uke, i undervisningsperioden. Resten er da satt av til egenarbeid. Det er vanskelig å fastsette en
nøyaktig fordeling av egenarbeidetet mellom selvstudium og eksamenforberedelser, da dette
naturlig nok vil gå noe inn i hverandre. Fordeling av arbeidbelasningen vurderes likvel som følgende
for 1. til 5. semester:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 240 timer
Selvstudium: 360 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer
I 6. semester skriver studentene bacheloroppgaven, slik at det i dette semesteret går mer tid til
selvstudium, og noe mindre til eksamensforberedelser, da de kun har 15 studipoeng øvrige emner
med ordinær eksamen. Dette forutsetter naturligvis at man regner alt arbeidet med
bacheloroppgaven som selvstudium, og ser bort fra at den jo også er tellende som eksamen.
Arbeidsfordeling i 6. semester blir da:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 140 timer
Selvstudium: 560 timer
Eksamensforberedelser: 100 timer
Innholdet i programmet, derunder omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som
legger denne mengden tid inn i studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Vi vet dessverre
av studentundersøkelser at mange studenter bruker betydelig færre antall timer på studiene, noe
som igjen kan gi utslag på resultatene. Det er også vanskelig å sette et tydelig skille mellom
selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå inn i hverandre.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studietilbudet er tilpasset NRØA-kravene for økonomisk-administrative utdanninger og er bygd opp
med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområdene. Hvert semester bygger videre på
kunnskaper tilegnet i foregående semester, slik at studentene får en naturlig progresjon i
læringskurven.
Vedlagt finnes en omfattende tabell som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i
de ulike emnene. Denne dokumenterer at studiets innhold stemmer godt overens med
læringsutbyttet for de ferdig utdannede kandidatene.
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Studieprogrammet er et campusbasert heltidsstudium, det vil si ukentlige ansikt-til-ansikt
forelesninger innenfor emnene skjer på studiestedene Bodø, Mo og Steinkjer.
Studentene har på begge studiestedene tilgang til unviersitetets bibliotekstjenester.
Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur
innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Dette omfatter kontakt mot fagmiljøet,
opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene, som tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån,
digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring,
veiledning og brukeropplæring. I bibliotekene finner studentene arbeidsplasser hvor
de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og
åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-help ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler på de tre aktuelle
studiestedene. Alle emnene har egne elektroniske læringsplattformer på internett (Fronter). Her blir
det lagt ut fagstoff, framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid
kan holde seg oppdatert. Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert
studiested finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan.
Bachelor i økonomi og ledelse er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og
egenarbeid, og utløser ikke spesielle behov for laboratoielokaler eller annen mer krevende
infrastruktur. Vi mener derfor at tilgjengelig infrastuktur er tilfredsstillende for at studentene kan
gjennomføre sitt studieløp.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Studieprogrammet Bachelor i økonomi og ledelse tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som
forelesninger, kollokvier, arbeid med obligatoriske innleveringer og oppgaver, praktiske øvelser og
gruppearbeid.
Foreleserne bruker ulike virkemidler for å engasjere studentene og oppnå læringsutbyttet. Noen
velger å spille inn små videosnutter som viser noen av de vanskeligste elementene i emnet, andre
lager oppsummeringsvideoer, og vi har forelesere som viser relevante youtube-videoer.
Vurderingsformene er i henhold til godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet. I alle
hovedsak er det følgende vurderingsordninger som benyttes i programmet:
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Skriftlig skoleeksamen (3, 4, eller 5 timer)
Obligatorisk arbeid (noen individuell, noen i gruppe)
Oppgave
Den vanligste vurderingsformen er skriftlig skoleeksamen av 4 eller 5 timers varighet, ofte med et
obligatorisk arbeid i tillegg. Innholdet i det obligatoriske arbeidet varierer veldig. I noen emner er det
kun besvarelse på regneoppgaver, i andre er det resultat av et gruppearbeid eller at studentene
leverer en rapport de får tilbakemelding på. Bruken av vurderingsordninger er således mer variert
enn det som vil framgå av listen over.
Studentene har en aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn før må involveres i
undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i begrenset grad. De er
naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av muntlige
presentasjoner, skriftlige innleveringer osv. i løpet av hele semesteret.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Deler av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bruker en god del av arbeidstiden sin på forskningog utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferansen og
bidrar til utvikling av studieprogrammets faginnhold på jevnlig basis. Dette kommer studentene til
gode gjennom forskningsbasert undervisning i flere emner. Se for øvrig under «Krav til fagmiljø», der
det er beskrevet hvordan fagmiljøets nettverket og publikasjoner er relevante for programmet.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Studentutveksling knyttet til Bachelor i økonomi og ledelse er beskrevet i punktet under, punkt 8. I
tillegg til utreisende studenter, er det også innreisende studenter fra utlandet som tar emner
tilknyttet programmet. Disse er her for ett, til tider to, semester, og kommer via bilaterale avtaler
eller Erasmusavtaler). Følgende emner på Bachelor i økonomi og ledelse tilbys på engelsk i Bodø;
ORG1002 Strategi og forretningsmodeller (obligatorisk 7,5 sp),
LED1001 Ledelse (obligatorisk 7,5 sp)
BE202E Data science for Economics and Finance (valgemne 7,5 sp)
EK209E Internasjonal Markedsføring (valgemne 7,5 sp)
EK220E Internasjonalt entreprenørskap (profileringsemne 15 sp)
Studentene velger også andre emner fra HHN eller fra andre fakultet, men er naturligvis sammen
med studentene på Bachelor i økonomi og ledelse på de aktuelle emnene, og bidrar slik til et
internasjonalt innslag i studentmiljøet.
Noen av pensumbøkene på programmet er engelske, som for eksempel i de obligatoriske emnene
LED1001 Ledelse og ORG1002 Strategi og forretningsmodeller, da for alle studiestedene, og for de
andre nevnte emnene som tilbys på engelsk. Studentene får slik kjennskap til litt engelsk litteratur og
engelske begreper, i emner der dette er fint håndterlig.
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(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Norge har sammen med 45 andre europeiske land signert Bologna-traktaten som utdyper kravene til
høyere utdanning, og etablerer et felles regelverk slik at bl.a. utveksling skal kunne foregå på en
smidig måte. Det er opprettet avtaler med utenlandske universiteter som tilbyr økonomiske- og
administrative emner på bachelornivå, noe som gir studentene muligheter til inn- og utveksling.
I løpet av studieprogrammet studentene til noen av Handelshøgskolens partnere i Europa, Asia,
Australia eller Nord-Amerika. Tredje studieår, da helst i høstsemesteret, egner seg best for
utenlandsopphold.
Vedlagt er fire avtaler fra partnerinstitusjoner der Handelshøgskolen har sendt studenter på
utveksling med jevne mellomrom de siste årene, og som også er gjelder for den nye studieplanen på
Bachelor i økonomi og ledelse:
•

Kedge Business School i Frankrike

•

Otto-Friedrich University Bamberg i Tyskland

•

Wageningen University i Nederland

•

Norther British Colombia i Canada

Disse institusjonene tilbyr emner som er faglig relevante for studentgruppen. Studenter som drar på
utveksling får en forhåndsgodkjenning av emnene de skal ta ved partnerinstitusjonen. Slik sikres det
at de kan følge ordinært løp videre når de kommer tilbake, uten å måtte ta noen ekstra emner. Hele
utvekslingsoppholdet vil da inngå som en del av graden.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Studieprogrammet Bachelor i økonomi og ledelse har ingen obligatorisk praksis.
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Krav til fagmiljø

Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Vedlagt finnes en detaljert oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. En kortversjon av
dette miljøet er gitt i tabell 4 under punkt 4 Krav til fagmiljø.
Tabell 1 under viser antall studenter første semester (høst 2016), basert på de opprinnelige
programmet som ble tilbudt. Fra høsten 2017 vil det kun være opptak til tre program; Bachelor i
økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap og Årsstudium i økonomi og ledelse. Hvert av programmene
vil ha felles studieplan, på tvers av studiestedene. Årsstudiet utgjør første året av de to
bachelorgradene. Tabell 2 viser forventet antall studenter framover.
Tabell 1: Antall aktive studenter høsten 2016
Studieprogram
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse

Studiested
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

Aktive 1. årsstudenter 1.10.16
53
41
37

Regnskap, bachelorgradsstudium
Bachelor i regnskap og revisjon

Steinkjer
Bodø

19
28*

Bachelor i økonomi og
administrasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

77
70
33

Tabell 2: Forventet antall studenter med ny studieplan
Forventet antall
studenter første år

Forventet antall
studenter ved full drift*

Studieprogram

Studiested

Årsstudium i økonomi og ledelse

Steinkjer

50

50

Bodø

50

50

Mo i Rana

40

40

Steinkjer
Bodø

20
20*

50

Bachelor i regnskap og revisjon
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50
Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer

60

120

Bodø

70

140

Mo i Rana
30
60
*Revisjonsdelen legger over på nytt masterprogram, og det forventes derfor noe færre studenter
**Antall studenter forventet ved full drift er beregnet ut fra antall førsteårsstudenter ganget med 2,5
eller 2 for bachelorstudiene, for å ta høyde for noe frafall.
Med utgangspunkt i tabell 1 har vi estimert antall studenter i tabell 2. For Bachelor i økonomi og
ledelse vil det være ca. 60 studenter på Steinkjer, 70 i Bodø og 30 på Mo. Disse studentene vil første
året ha felles undervisning med studentene på Årstudium i økonomi og ledelse og Bachelor i
regnskap. De vil da være ca. 130 studenter på Steinkjer, 130 i Bodø og 60 på Mo. Studentene på
Steinkjer og i Bodø vil også videre ha en god del undervisning med studentene på Bachelor i
regnskap, da det er mange emner som er felles for disse programmene.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i økonomi og ledelse utgjør 49 personer. Vi mener fagmiljøet ut fra
størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen som varierer fra 30-80 studenter per år
per studiested. Deres kompetanse er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man ser opp mot studiets
egenart, er det også godt dekkende. Det er satt sammen slik at det dekker emnene som inngår i
studieprogrammet, som vist i vedlegg Ax. I tillegg skal fagmiljøet være kompetansemessig stabilt.
Som det framgår av samme vedlegg, har 36 av de 49 vitenskapelig ansatte fast stilling ved Nord
universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig. Noen nyansettelser, eksterne som
hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil være naturlig i et
såpass stort fagmiljø. Vi anser det likevel som robust, og det er ingen indikasjoner på at ikke
fagmiljøet vil være like stabilt framover som det er nå.
Dersom man ser på fordeling av fagansatte per studiested, viser vedlegg Ax at det er 11 personer
tilknyttet undervisningen i Steinkjer, 12 tilknyttet Mo i Rana og 26 tilknyttet Bodø. Det er lyst ut en
stilling innen jus på Steinkjer, blant annet for å dekke emnet Skatterett, slik at det vil bli 6 personer
tilknyttet Steinkjer. Ved en bachelorgrad med kun obligatoriske emner, ville dette gitt et snitt på to
emner a 7,5 sp per foreleser i Mo og på Steinkjer. For Bodø vil tallet vært i underkant av ett emne per
foreleser. Dette skyldes dels at de vitenskapelig ansatte benyttes inn i flere studieprogram, inkludert
flere masterprogram, kombinert med at det er høyere andel førstekompetanse i Bodø-miljøet, og
dermed mindre tid avsatt til undervisning (i snitt) per stilling. Hovedgrunnen til det høye antallet
forelesere i Bodø, ligger nok i at Bachelor i økonomi og ledelse ikke består av bare obligatoriske
emner, men også muligheter for valgemner og profileringer. Det er per i dag et høyere antall
valgemner og profileringer som tilbys i Bodø enn på de to andre studiestedene, noe som da
naturligvis også krever flere forelesere (se vedlegg DX for komplett studieplan).

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. I tabellen nedenfor vises en oversikt. Det
henvises til de enkeltes CV-er for mer detaljert informasjon. Det er en god del av foreleserne som har
pedagogikk, noen har didaktikk, andre har diverse kompetanse knyttet til teknologi i undervisningen,
14
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mens noen ikke har formell utdanningsfaglig kompetanse. Erfaringene som opparbeides i løpet av
årene som foreleser vil ikke framkomme her, men er naturligvis av relevans for studentene.
Tabell 3: Utdanningsfaglig kompetanse hos vitenskapelig ansatte ved Bachelor i økonomi og ledelse.
Vitenskapelig ansatt

Utdanningsfaglig kompetanse

Alf-Håvard Dahl

Kurs i pedagogikk og didaktikk

Astrid Svengård

Excel i undervisning og på eksamen. Videoforelesninger.

Bjørn Willy Åmo

Kurs i Dr.gradsveiledning: Developing Doctoral Supervision, Ped.Sem

Brit Paula Mørkved

Veilederopplæring: Samlingsbasert undervisning og praksis

Børre Anton Olsen

«Pedagogikk i open læring» (kurs i bruk av digital teknologi i undervisning)
Høyskolepedagogikk

Dorthe Eide

Ett års fordypning i IKT i grunnutdanning.

Erling Lunnan

Pedagogisk seminar
Datafag

Espen Isaksen

Doktorgradsveiledningkurs: Deltatt på kvalifiseringskurs for «Doctoral
Supervision».

Frode Soelberg

Lektor
Fagdidaktikk i Markedsføring

Kjell-Arne Odden

Pedagogisk seminar

Kjersti Granås Bardal

Deltatt i deler av kurset Universitetspedagogikk

Konstantin

Distance learning (used a document camera in my teaching activities)

Morten Stene

Høgskolepedagogikk

Ove Jakobsen

Pedagogikk grunn- og mellomfag
Undervisning ped seminar.
Undervisning ped, utdannig.

Øystein Nystad

Uniped, universitetspedagogikk.

Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig anstatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel
for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen
Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov.
15
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen har i tillegg en prodekan
utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme
åremålsperiode som dekanperiode. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget
ved HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som
er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget kan fatte vedtak som omhandler Bachelor i økonomi og
ledelse, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra programansvarlig. Hvert studieprogram
har en programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Thomas Leirvik er studieprogramansvarlig for Bachelor i økonomi og ledelse. Som
programansvarlig har Leirvik dermed definerte oppgaver som følges opp. Leirvik er fast ansatt ved
Handelshøgskolen siden 2014. Han har doktorgrad i finansiell økonomi. Hans kompetanse er dermed
svært relevant i rollen som programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen
nedenfor er det gitt en oppsummering av denne.
Tabell 4: Oversikt over fagmiljø tilknyttet Bachelor i økonomi og ledelse
Ansatte som bidrar faglig
Abbas Strømmen-Bakhtiar
Alf Håvard Dahl
Astrid Svendgård
Berner Larsen
Bjørn Willy Åmo
Brit Torunn Rohnes
Britt Paula Mørkved

Stillingsbetegnelse
Førsteamanuensis
Amanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor

Ansettelsesforhold Årsverk Undervisningsområde
H/Fast
0,80 Administrasjonsfag
H/Fast
0,15 Administrasjonsfag
H/Fast
0,30 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,65 Metodefag
H/Fast
0,80 Valg/profilering
H/Fast
0,90 Metodefag
H/Fast
0,45 Valg/profilering
16
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Brynjar Ole Svarva
Børge Josefsen
Børre Anton Olsen
Dorthe Eide
Erling Lunnan
Espen John Isaksen
Espen Lauritzen
Finn Jørgensen
Frode Soelberg
Gisle Solvoll

Førstelektor
Universitetslektor
Amanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

H/Fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,30
0,50
0,15
0,65
0,30
0,65
0,15
0,60
0,65
0,65

Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Hassa Pedersen
Hin Hoarau Heemstra
Kjell Ellingsen
Kjell-Arne Odden
Kjersti Granås Bardal
Konstantin Yurievich
Timochenko
Krister Salamonsen
Kåre Bye
Lars Hovdan Molden
Marianne Terese Steinmo
Marit Breivik Meyer
Maryna Vakulenko
Morten Helbæk
Morten Stene
Nina Kramer Fromreide
Nina Vikdal
Ove Daniel Jakobsen
Per Ivar Jacobsen Seljeseth
Petter Pettersen
Roger Sørheim
Rolf Selfors
Rune Magne Olsen Opdahl
Sissel With Stephansen
Steinar Gran
Terje Andreas Mathisen
Thomas Andre Lauvås
Thomas Leirvik
Thor-Erik Sandberg Hanssen
Øystein Gjerde

Stipendiat
Universitetslektor
Amanuensis
Førsteamanuensis
Amanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis

H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,30
0,15
0,15
0,60
0,15
0,60
0,15

Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Valg/profilering
Metodefag
Valg/profilering
Filosofi
Samfunnsøkonomi
Metodefag
Valg/profilering
Administrasjonsfag og
filosofi
Valg/profilering
Samfunnsøkonomi
Administrasjonsfag
Valg/profilering
Samfunnsøkonomi
Bedriftsøkonomi

Førsteamanuensis
Postdoktor
Amanuensis
Stipendiat
Førsteamanuensis
Stipendiat
Stipendiat
Dosent
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Professor
Stipendiat
Universitetslektor
Professor II
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Førstelektor
Professor
Stipendiat
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Professor II

H/Fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Ikke fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
H/Fast
H/Ikke fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast

0,75
0,35
0,55
0,25
0,75
0,05
0,05
0,75
0,60
0,25
0,10
0,35
0,20
0,30
0,20
0,15
0,50
0,10
0,60
0,45
0,45
0,80
0,90
0,10

Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Samfunnsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Valg/profilering
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Administrasjonsfag
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
Filosofi
Valg/profilering
Metodefag
Valg/profilering
Valg/profilering
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Valg/profilering
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi

Øystein Nystad

Førstelektor

H/Fast

0,50 Valg/profilering
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Sum totalt (årsverk)
Årsverket sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

21,1
14,9
10,0
51
71
92

Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil
arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om emnet er nytt
eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen
gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning bidrar flertallet med veiledning på
bacheloroppgaven. Dette er ikke tatt med i oversikten, da belastningen vil variere fra år til år ut fra
antall studenter per veileder.
Som vedlegget viser er 92 % av årsverkene tilknyttet studieprogrammet bidrag fra ansatte med
hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50 % er dermed oppfylt. For å oppfylle
kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av studietilbudet, må de sentrale delene først
defineres.
Studiemodellen til Bachelor i økonomi og ledelse ser slik ut (emner som inngår i de sentrale delene er
understreket):
Figur 1: Studiemodell Bachelor i økonomi og ledelse
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Matematikk
7,5 sp

Statistikk
7,5 sp

Regnskapsanalyse
og verdsettelse 7,5
sp

Strategi og
Anvendt
forretningsmodeller metode
5 sp
7,5 sp

Finans
5 sp

Ex. Phil
7,5 sp

Rettslære
7,5 sp

Samfunnsøkonomi
mikro
7,5 sp

Samfunnsøkonomi
makro
7,5 sp

Offentlig
økonomi
7,5 sp

Valgemne
10 sp

Bed.øk. analyse med Innføring i
programvare
finansregnskap
7,5 sp
7,5

Finansiering og
investering
7,5 sp

Driftsregnskap og
budsjettering
7,5 sp

Fordypning
(profilering)
15 sp

Bacheloroppgave
15 sp

Organisasjon
7,5 sp

Ledelse
7,5 sp

Valgemne
10 sp

Markedsføring
7,5 sp

5. semester

6. semester

Tilbudet av valgemner og fordypning varierer mellom de ulike studiestedene. En komplett oversikt
over studiemodellen med alle valgmuligheter finnes vedlagt.
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I oversikten over fagmiljøet er det angitt innenfor hvilket fagområde i studieprogrammet den enkelte
underviser i. Vi har valgt å kategorisere i seks fagområder; bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi,
metodefag, administrasjonsfag, filosofi og valgemner/profilering. De fire første kategoriene er
fagkategorier definert av NRØA, og utarbeidet for å kunne standardisere økonomiutdanningene i
Norge (se beskrivelsen under §2.1 punkt 1). Det er dermed naturlig å bruke disse føringene. Filosofi
er lagt til for å dekke Ex. Phil, og valgemner/profilering dekker emnene som varierer fra studiested til
studiested, avhengig av hvilke muligheter for fordypning fagmiljøet der kan tilby. Ut fra de definerte
fagområdene, er det de fire fagområdene definert av NRØA som utgjør de sentrale delene av
studieprogrammet. Totalt utgjør disse 102,5 av de 180 studiepoengene som gir grunnlag for
vitnemål. Siden studieprogrammet inneholder både valgemner og profileringer, er det betydelig mer
enn 180 sp det undervises i. Alle studentene vil gjennomføre samtlige emner som inngår i det
sentrale området, i tillegg til en del ekstra obligatoriske emner, noen valgfag og en profilering.
I de sentrale emnene er det 15 personer med førstekompetanse som bidrar: Abbas StrømmenBakhtiar, Berner Larsen, Brit Torunn Rohnes, Brynjar Ole Svarva, Finn Jørgensen, Frode Soelberg, Hin
Hoarau, Konstantin Timochenko, Kjersti Granås Bardal, Krister Salamonsen, Morten Stene, Steinar
Gran, Thomas Leirvik, Thor-Erik Sandberg Hanssen og Øystein Gjerde. Alle disse har sin hovedstilling
ved Nord universitet, med unntak av Øystein Gjerde. Gjerde har sin hovedstilling ved NHH og er
tilknyttet HHN som professor ll innen feltet finans. Kravet om personer med
førstestillingskompetanse i de sentrale delen av programmet er dermed oppfylt.

5) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Av de 49 personene tilknyttet programmet, har 25 førstekompetanse. Dette tilsvarer 51 % og kravet
om minimum 20 % er dermed oppfylt (se tabell Ax).

6) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Utgår, da dette er et bachelorprogram.

(7) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i økonomi og ledelse driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid.
25 av de 49 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har dermed avsatt
tid til forskning og utvikling som del av stillingen.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene. Det er god
bredde i tematikken, noe som er naturlig for et såpass stort fagmiljø. Samtidig er arbeidene høyst
relevante for Bachelor i økonomi og ledelse. Totalt er det 51 registreringer de siste fem årene (hentet
fra 2012 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin).
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Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig
utviklingsarbeid, med resultater på høyt nivå.

(8) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
En oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet er gitt under punkt 4 i tabell 4 og i vedlegg.
Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:
•

Faggruppe økonomisk analyse og regnskap

•

Faggruppe innovasjon og entreprenørskap

•

Faggruppe marked, organisasjon og ledelse

•

Faggruppe trafikk

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, ved samarbeid på
tvers av miljøene. I tillegg har de fleste et variert nettverk utenfor Nord som beskrevet i vedlagte CVer. Eksempler som kan nevnes er The National Research School in Business Economics and
Administration, Norsk råd for økonomisk og administrative utdanninger (NRØA), Transportøkonomisk
Institutt, SINTEF, og miljø ved diverse andre utdanningsinstitusjoner, som finansgruppen ved Norges
Handelshøgskole, University of Calgary i Canada og Research group for Economic Sociology UWMadison, Academy of Management og Yale University.
Oversikten viser at fagmiljøet samlet sett samarbeider bredt både nasjonale og internasjonalt, og vi
mener at kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.

(9) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Bachelor i økonomi og ledelse

Undervisnings/veiledningsområde i studiet

Studiested

Administrasjonsfag
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
Metodefag

Bodø
Bodø
Steinkjer
Bodø

Valg/profilering
Metodefag
Valg/profilering
Bedriftsøkonomi

Bodø
Steinkjer
Steinkjer
Steinkjer

Ansatte som bidrar faglig

Emne

Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Faglige årsverk i studiet

Abbas Strømmen-Bakhtiar
Alf Håvard Dahl
Astrid Svendgård
Berner Larsen

Strategi og foretningsmodeller, Strategisk teknologiledelse
Organisasjon
Finansiering og investering, Driftsregnskap og budsjettering
Matematiske metoder i økonomi
Internasjonalt entreprenørskap, Bacheloroppgave i
internasjonalt entreprenørskap
Statistikk, Matematikk, Videregående matematikk,
Innovasjon og entreprenørskap, Virksomhetsmodellering
Regnskap og økonomistyring, Videregående regnskap
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare, Innføring i
finansregnskap, Regnskap og økonomistyring
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare
Ledelse og markedsføring i service- og opplevelsesøkonomien,
Bacheloroppgave i ledelse og markedsføring i
serviceøkonomien
Matematikk, Statistikk, HHN
Introduksjon til entreprenørskap og ideutvikling
Examen philosophicum, HHN
Samfunnsøkonomi, mikro
Anvendt metode, Internship
Innføring i logistikk og transportøkonomi

Førsteamanuensis
Amanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis

H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

Total
0,80
0,15
0,30
0,65

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førstelektor

H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,80
0,90
0,45
0,30

0,35
0,45
0,45
0,30

0,45
0,45
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Universitetslektor
Amanuensis

H/Ikke fast
H/Fast

0,50 0,50
0,15 0,15

0,00
0,00

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana
Steinkjer

Førsteamanuensis
Universitetslektor
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Professor
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,65
0,30
0,65
0,15
0,60
0,65
0,65

0,20
0,30
0,20
0,15
0,15
0,20
0,20

0,45
0,00
0,45
0,00
0,45
0,45
0,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bodø
Mo i Rana
Bodø
Mo i Rana
Bodø
Bodø
Bodø

Organisasjon, Examen philosophicum, HHN
Rettslære
Samfunnsøkonomi, makro
Ledelse
Virksomhetsmodellering, Bacheloroppgave i ledelse av
forretningsprosesser
Samfunnsøkonomi, mikro, Samfunnsøkonomi, makro,
Offentlig økonomi

Stipendiat
Universitetslektor
Amanuensis
Førsteamanuensis

H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,30
0,15
0,15
0,60

0,30
0,15
0,15
0,15

0,00
0,00
0,00
0,45

0,00
0,00
0,00
0,00

Amanuensis

H/Fast

0,15 0,15

0,00

0,00 Valg/profilering

Universitetslektor

H/Fast

0,45 0,45

0,00

0,00 Samfunnsøkonomi Mo i Rana

Bjørn Willy Åmo
Brit Torunn Rohnes
Britt Paula Mørkved
Brynjar Ole Svarva
Børge Josefsen
Børre Anton Olsen
Dorthe Eide
Erling Lunnan
Espen John Isaksen
Espen Lauritzen
Finn Jørgensen
Frode Soelberg
Gisle Solvoll
Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Hassa Pedersen
Hin Hoarau Heemstra
Kjell Ellingsen
Kjell-Arne Odden

U&V FoU/KU
0,35
0,45
0,15
0,00
0,30
0,00
0,20
0,45

Annet
0,00
0,00
0,00
0,00

Valg/profilering
Metodefag
Valg/profilering
Filosofi
Samfunnsøkonomi
Metodefag
Valg/profilering
Administrasjonsfag
og filosofi
Valg/profilering
Samfunnsøkonomi
Administrasjonsfag

Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø
Bodø

1
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Kjersti Granås Bardal
Konstantin Yurievich
Timochenko
Krister Salamonsen
Kåre Bye
Lars Hovdan Molden
Marianne Terese Steinmo
Marit Breivik Meyer
Maryna Vakulenko
Morten Helbæk
Morten Stene
Nina Kramer Fromreide
Nina Vikdal
Ove Daniel Jakobsen
Per Ivar Jacobsen
Seljeseth
Petter Pettersen
Roger Sørheim
Rolf Selfors
Rune Magne Olsen Opdahl
Sissel With Stephansen
Steinar Gran
Terje Fallmyr
Thomas Andre Lauvås
Thomas Leirvik
Thor-Erik Sandberg
Hanssen
Øystein Gjerde
Øystein Nystad
Sum totalt (årsverk)

Innføring i finansregnskap
Regnskap og økonomistyring, Bacheloroppgave i regnskap og
økonomistyring
Driftsregnskap og budsjettering
Samfunnsøkonomi, mikro, Samfunnsøkonomi, makro,
Offentlig økonomi, Bacheloroppgave
Finans
Kunnskapsbasert forretningsutvikling, Innovasjon og
entreprenørskap
Innføring i finansregnskap
Finansierng og investering
Finansmodeller med Excel
Markedsføring
Markedsføring, Tjenestemarkedsføring
Videregående regnskap
Examen philosophicum, HHN

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60 0,15

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Førsteamanuensis
Postdoktor

H/Fast
H/Ikke fast

0,75 0,30
0,35 0,15

0,45
0,20

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø
Mo i Rana

Amanuensis
Stipendiat

H/Fast
H/Ikke fast

0,55 0,55
0,25 0,25

0,00
0,00

0,00 Samfunnsøkonomi Steinkjer
0,00 Bedriftsøkonomi
Steinkjer

Førsteamanuensis
Stipendiat
Stipendiat
Dosent
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor
Professor

H/Fast
H/Ikke fast
H/Ikke fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
H/Fast

0,75
0,05
0,05
0,75
0,60
0,25
0,10
0,35

0,30
0,05
0,05
0,30
0,15
0,25
0,10
0,15

0,45
0,00
0,00
0,45
0,45
0,00
0,00
0,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valg/profilering
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Administrasjonsfag
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
0,00 Filosofi

Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Steinkjer
Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø

Internasjonal markedsføring
Matematikk, Statistikk, HHN
Bacheloroppgave i kunnskapsbasert forretningsutvikling
Rettslære
Organisasjon, Markedsføring, Internasjonal markedsføring
Videregående regnskap
Innføring i finansregnskap
Prosessledelse
Ledelse, Strategi og forretningsmodeller
Finansiering og investering, Regnskapsanalyse og
verdsettelse, Programansvarlig
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare, Driftsregnskap
og budsjettering, Offentlig økonomi
Finans
Miljøledelse

Stipendiat
Universitetslektor
Professor II
Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Førstelektor
Førsteamanuensis
Stipendiat

H/Ikke fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Ikke fast
Ikke H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Ikke fast

0,20
0,30
0,20
0,15
0,50
0,10
0,60
0,45
0,45

0,20
0,30
0,20
0,15
0,50
0,10
0,15
0,15
0,45

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,30
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bodø
Bodø
Mo i Rana
Mo i Rana
Mo i Rana
Bodø
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

Førsteamanuensis

H/Fast

0,80 0,40

0,30

0,10 Bedriftsøkonomi

Bodø

Førsteamanuensis
Professor II
Førstelektor

H/Fast
Ikke H/Ikke fast
H/Fast

0,90
0,10
0,50
21,1

0,45
0,00
0,30
9,0

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Valg/profilering
0,1
Antall personer
Steinkjer
Antall personer
Bodø

Bodø
Bodø
Bodø

Årsverkt sentrale deler

14,9

Årsverk førstekompetente innen sentrale deler

10,0

0,45
0,10
0,20
12,1

Valg/profilering
Metodefag
Valg/profilering
Valg/profilering
Administrasjonsfag
Bedriftsøkonomi
Bedriftsøkonomi
Valg/profilering
Administrasjonsfag

11
26
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Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverkt)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

51
71
92

Antall personer
Mo i Rana

12

3
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01204-30
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Møtedato
10.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - ÅRSSTUDIUM I ØKONOMI OG
LEDELSE
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i økonomi og ledelse under forutsetning av
at punkt 2 innfris.
2. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår programmet Årsstudium i økonomi og
ledelse.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Tabell 1: Studiemodell for Årsstudium i økonomi og ledelse
1. Semester

2. Semester

Matematikk

Statistikk

Ex. Phil.

Rettslære

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare Innføring i finansregnskap
Organisasjon

Markedsføring

Studieprogrammet er utarbeidet i samsvar med retningslinjer gitt av NRØA (Nasjonalt råd for
økonomisk-administrativ utdanning), og er et råd under universitets og høgskolerådet. NRØA
har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og forskning innenfor økonomiskadministrativ utdanning.
Studieprogrammet består av 8 emner på 7,5 studiepoeng hver, hvor 4 av emnene er definert
til å utgjøre den sentrale delen av studieprogrammet. De emnene som utgjør den sentrale
delen av programmet er understreket i oversiktstabellen over.
Årstudiet i økonomi og ledelse utgjør første året i bachelorstudiene i regnskap,
eiendomsmegling, og økonomi og ledelse. Etter fullført årsstudium kan studentene søke
videre opptak til de nevnte bachelorstudiene.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger i Bodø, Steinkjer og
Mo i Rana.
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Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon i lokalt
Utdanningsutvalg 8. september 2017 (sak 46/2017). Det er videre fattet dekanvedtak 15.
september 2017, dekanvedtaknr (39/2017) som lyder slik:
Søknad om reakkreditering av Årsstudium i økonomi og ledelse, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Ved gjennomgang av denne og øvrige søknader til sentralt Utdanningsutvalg, ble samtlige
reakkrediteringssøknader (til sammen 10 stk inkludert denne) returnert fakultetene med
muligheter
for forbedringer. Ny frist ble gitt 16.11.2017. Det har vært dialog med fakultetet før og etter
ny
oversendelse. Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og legges nå fram til
utvalget

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

Samsvar med NKR: OK

OK
Studentutveksling ikke
relevant for årsstudier.

Dekkende navn: OK
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20

Størrelse: OK

OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK

OK.
Ikke lagt til rette for utveksling
da dette er et årsstudium
Ikke relevant da studiet ikke
har praksis.

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for
Nord universitet.
OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK
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prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

OK

OK

Ikke relevant da studiet ikke
har obligatorisk praksis.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes
ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UHpedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess
med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at
fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk
basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes om at FBA følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2.3 (4): Sentrale deler av studieprogrammet er definert og godt begrunnet i søknaden De
sentrale delene av studiet er definert som emner tilhørende ulike fagområder, og innenfor
fagområdene er kravet om førstestillingskompetanse innfridd. Inndekning av
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet er oppfylt og det er godt redegjort
for i søknaden hvordan det opprettholdes god kvalitet i undervisningen for alle tre stedene.

Vedlegg:
Skriv her
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), og egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016),
hvor dette programmet inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av Nokut.
Handelshøgskolen er pålagt å sende inn reakkrediteringssøknader på følgende studieprogram innen
15. september 2017:
- Årsstudium i økonomi og ledelse
- Bachelor i økonomi og ledelse
- Bachelor i regnskap
Reakkrediteringssøknaden for Årsstudium i økonomi og ledelse ble behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen 8. september 2017 (sak 46/2017). Søknaden er utarbeidet
av studieprogramansvarlig, prodekan for utdanning og administrasjonen. Årsstudiet ble grundig
gjennomgått da ny felles studieplan, som konsekvens av fusjonen, ble utarbeidet.
Reakkrediteringsarbeidet har derfor i stor grad bestått i å dokumentere at programmet oppfyller
kriteriene i Studietilsynsforskriften, uten at programmet måtte endres.
Definisjoner og valg som er gjort
Reakkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen
parametere er definert:
Vedlagt søknaden finnes norsk studieprogrambeskrivelse med norske emnebeskrivelser. Det er kun
lagt ved engelsk studieprogrambeskrivelse, uten engelsk oversettelse av alle emner. Det foreligger
engelsk versjon av veldig mange av emnene, men noen mangler. Dersom utdanningsutvalget mener
at det må foreligge for alle emnene for at programmet skal kunne tilbys, foreslår HHN at dette
implementeres i høstens studieplanarbeid, slik at engelske beskrivelser publiseres sammen med
reviderte norske innen 1. februar 2018.
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en
lengre søknad, å opplyse om det samme to ganger. Er det behov for å presisere hvem som har
publisert noe og hvem ikke, kan det eventuelt lages en egen tabell som viser dette.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin.
Det vil si at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig
oversikt, ble grensen definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de
andre er uviktige. Vi mener at de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt
bidrar inn i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av
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et emne, er det lagt til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da
utgjøre 247,5 timer, som igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20
% av en stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc.
Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten
så godt det lar seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra Nokut, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier
oppgi studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da den endte opp med å ikke gi noe
nyttig informasjon.
Planene som er til reakkreditering er for kull 2017. Alle som bidrar på Årsstudium i økonomi og
ledelse, bidrar inn i andre program, da det utgjør føreste året av flere av våre bachelorprogram. Ved
å fylle inn kolonne 8 med deres bidrar i andre program ble det dobbelføring av belastningen på de
samme emnene. Ved ikke å føre det inn, ble det også feil. Da vil man for eksempel i søknaden for en
av bachelorgradene finne samme fagperson som er ført på tabellen for årsstudiet, uten at dette er
oppgitt i tabellen at den bidrar i andre program. Flere underviser 2-. og 3.- årsemner på de gamle
planene, men er i reakkrediteringssøknadene for bachelorprogrammene ført opp på de nye
emnene, for treårsperioden som der starter fra høsten 2017. Konklusjonene ble at kolonne 8 i
tabellen ikke ga noen som nyttig informasjon, og kun var til forvirring. Derfor ble den ikke tatt med.
Arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte ivaretas gjennom arbeidsplaner, som årlig justeres.
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Årsstudium i økonomi og ledelse oppfyller tilnærmet alle punktene i studietilsynsforskriften og
arbeidet har i all hovedsak gått på å dokumentere dette. Det ble gjort endringer i programmet ved
samkjøring av studieplanene etter fusjonen. Studieplanen er godt gjennomarbeidet, og NKR ble
inkludert i arbeidet med å utforme denne, men det mangler engelske emnebeskrivelser på de fleste
av emnene. Fagmiljøet er stabilt med et godt nettverk. Utfordringen vil ligge i å tilby identisk
program på alle tre studiestedene, Bodø, Steinkjer og Mo i Rana. Dette krever god koordinering fra
emneansvarlig og godt samarbeid mellom foreleserne.

Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Årsstudium i økonomi og ledelse godkjennes, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.

Vedlegg: Søknad om reakkreditering - Årsstudium i økonomi og ledelse - uten vedlegg, Vedlegg 1 studieprogrambeskrivelse med emner (norsk), Vedlegg 2 - studieprogrambeskrivelse (engelsk),
Vedlegg 3 - tabell NKR vs læringsutbytte program, Vedlegg 4 - krysstabell læringsutbytte ivaretatt i
emner, Vedlegg 5 - rollen som studieprogramansvarlig ved HHN, Vedlegg 6 - fagmiljø tilknyttet
årsstudium i økonomi og ledelse, Vedlegg 7 - publikasjoner 2012-17, Vedlegg 8 - CV-er Årsstudium i
økonomi og ledelse, Vedlegg 9 - beskrivelse av faggruppene ved HHN
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Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtakter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold. Vedlegg som kun kreves ved gradsprogram, som vitnemål, er heller ikke lagt ved.
1. Studieprogrambeskrivelse Årsstudium i økonomi og ledelse (norsk med emner)
2. Studieprogrambeskrivelse (engelsk)
3. Tabell NKR vs læringsutbytte program
4. Krysstabell læringsutbytte program ivaretatt i emner
5. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
6. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
7. Publikasjonsliste 2012-2017
8. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
9. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
x

Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x

heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Årsstudium i økonomi og ledelse gir kandidatene en grunnleggende innføring i administrasjonsfag og
i det bedriftsøkonomiske fagområdet, med relevante støttefag. Det er et campusbasert
heltidsstudium med ordinære forelesninger i Bodø, på Steinkjer og Mo i Rana.
Oppbyggingen til studieprogrammet er vist i tabellen under.
Tabell 1: Studiemodell for Årsstudium i økonomi og ledelse
1. Semester

2. Semester

Matematikk

Statistikk

Ex. Phil.

Rettslære

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare

Innføring i finansregnskap

Organisasjon

Markedsføring

Årsstudiet utgjør første året i bachelorstudiene i regnskap, eiendomsmegling og økonomi og ledelse.
Undervisningen på årsstudiet gis derfor felles med bacherlorstudentene. Etter fullført årsstudium kan
studentene søke opptak til ett av de nevnte bachelorstudiene. Forutsatt at de har bestått minimum 6
av 8 emner, gis det opptak direkte til 2. året.
Studieprogrammet er en anvendbar tilleggsutdanning og mulighet for kompetanseoppbygging.
Programmet passer for de som har en utdanning fra før og ønsker litt påfyll, eller de som ønsker et
kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag enn ett treårig bachelorstudium. For mange av de
yngre studentene fungerer årsstudiet som et springbrett videre til høyere utdanning innen det
økonomiske fagområdet.
Studieprogrammet passer godt inn i porteføljen av studieprogram som tilbys ved HHN, og samsvarer
også med profilen til fakultetet og universitetet.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.

•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.

•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om opptak til høgre utdanning som tredde i kraft
15. januar 2017. Opptakskravet til Årsstudium i økonomi og ledelse er generell studiekompetanse
eller realkompetanse etter gjeldende regler. Dette er regulert i forskriftens §2-1 Generell
studiekompetanse – Kunnskapsløftet. Studentene søker til Samordna opptak innen 15. april (1. mars
for realkompetansesøkere). Studiet starter da i august samme år. Opptakravene er satt som angitt da
det er i overensstemmelse med forskriften som minimum for opptak til høyere utdanning. Det ville
nok vært fordelaktig for studentene med ytterligere matematikkunnskaper, men i tråd med
retningslinjene fra NRØA er det ikke satt som et krav.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen for Årsstudium i økonomi og ledelse. Den viser studiets
innhold med en kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og «Læringsutbytte».
Oppbygging av programmet og progresjon blir beskrevet under «Beskrivelse av studiet». I tillegg
vises studiemodellen under «Programoversikt», med (når den leses på nett) mulighet for å trykke seg
inn på de enkelte emnene og lese emnebeskrivelsene.
Muligheter for utveksling er normalt beskrevet under «Utenlandsopphold». For årsstudier er det ikke
lagt opp til utenlandsopphold, med bakgrunn i universitetets retningslinjer for utveksling (se punkt 8
under Krav til studietilbudet for detaljer).
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Programbeskrivelsen inneholder også annen relevant informasjon som opptakskrav og muligheter
for videre utdanning.
Vi mener at programbeskrivelsen, som hvert år publiseres på Nord universitets nettsider,
tilfredsstiller kravet til informasjon om studietilbudet.
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Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en arbeidsgruppe
som skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi ved den nye
Handelshøgskolen. Gruppen ble ledet av prodekan for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk. Målet med
arbeidet var å samkjøre studieplanene slik at bachelorprogrammene og årsstudiene i Bodø, Steinkjer
og Mo i Rana fikk samme studieplan fra og med høsten 2017. Det ble bestemt at innholdet i
Årsstudium i økonomi og ledelse skulle være identisk med første året på bachelorprogrammene
innen tilgrensende fagområder. Dette gir stordriftsfordeler i undervisningssammenheng samtidig
som det sikrer en stort nok klassemiljø. I tillegg gir det studentgruppen en enkelt vei videre på
bachelorprogram ved HHN, dersom de skulle ønske det.
De nye studieplanene, deriblant for Årsstudium i økonomi og ledelse, ble etter en lengre prosess
vedtatt i lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen 16. november 2016 (vedtakssak 34/2016).
Læringsutbyttet for Årsstudium i økonomi og ledelse på programnivå er:
Kunnskap
Kandidaten skal:
• Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor
bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag.
• Kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og rettslære.
• Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike det bedriftsøkonomiske fagområdet.
• Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.
Ferdigheter
kandidaten skal:
• Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske, juridiske og teoretiske problemstillinger og
gjøre rede for sine valg
• Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling
• Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
• Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.
Generell kompetanse
kandidaten skal:
• Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
• Kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
• Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i
diskusjoner om utvikling av god praksis.
• Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser.
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Læringsutbyttet har fire punkter under «kunnskap», fire under «ferdigheter» og fire under «generell
kompetanse». Til sammen gir disse et godt bilde av hva de ferdige kandidatene skal kunne. Vedlagt
finnes en tabell som viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå. Beskrivelsen
er utarbeidet blant annet med utgangspunktet i malen gitt i NKR og behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved HHN, der det også sikres at retningslinjene følges. Tabellen viser at
læringsutbyttet er i overensstemmelse med gitte retningslinjer.
Da læringsutbyttet på programnivå skulle utarbeides, tok man utgangspunktet i de eksisterende
beskrivelsene som fantes for Årsstudium i økonomi og ledelse (Bodø og Mo). Det måtte en del
justeringer til, ikke nødvendigvis fordi innholdet i ny studieplan var så annerledes, men fordi
beskrivelsen var for lite utfyllende. Ny programbeskrivelsen ble derfor utarbeidet basert på nye
emnebeskrivelser, men det var en toveis prosess. Noen elementer som var nødvendige i
læringsutbyttet i programmet, ble også lagt inn i bestemte emner. Alle emnebeskrivelsene har
punkter under de samme tre hovedpunktene som er gitt i læringsutbyttebeskrivelsen på
programnivå. Læringsutbyttet på programnivå har hentet inn elementer fra de ulike emnene, både
ved å trekke det som har felles tematikk inn som mer generelle punkter, og ved å hente inn særegne
punkter som er viktige i en Bachelor i regnskap.
Navnet på studieprogrammet Årsstudium i økonomi og ledelse (engelsk One year programme in
Business Administration), gjenspeiler innholdet i studieprogrammet som primært består av emner
innenfor bedriftsøkonomi og administrasjonsfag med vekt på ledelse, i tillegg til relevante støttefag.
Siden årsstudiet er identisk med første året av Bachelor i økonomi og ledelse, har fakultetet valgt å
bruke tilsvarende navn å årsstudiet, blant annet for vise denne koblingen.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
Etter fullført årsstudium kan studentene søke om opptak til Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i
regnskap eller Bachelor i eiendomsmegling ved HHN. De må ha bestått minimum 6 av 8 emner for å
få opptak direkte til 2. året.
Årsstudiet kan også inngå i en selvvalgt bachelorgrad i kombinasjon med andre studieprogram.
En del av emnene i årsstudiet er grunnleggende emner som tilbys ved mange av Norges universitetet
og høgskoler (som matematikk, statistikk, ex.phil). Studenter som tar disse emnene ved Nord, vil
derfor ha muligheten til å få erstattet tilsvarende emner i studieprogram også ved andre institusjoner
de måtte søke opptak til.
Siden årsstudiet utgjør første året av Bachelor i økonomi og ledelse, består det av emner anbefalt av
NRØA (norsk råd for økonomisk administrativ utdanning). Dersom studenten ønsker å fortsette på en
økonomisk utdanning ved en annen institusjon, vil de ofte kunne benytte store deler av årsstudiet til
å dekke emner i programmet de er tatt opp til. Det er de ulike institusjonene som må gjøre denne
vurderingen, og det betinger av at emnet er av samme omfang (studiepoeng) med samme innhold og
på samme nivå. Denne vurderingen vil derfor variere fra institusjon til institusjon.
Ved å følge NRØA sine retningslinjer for innhold i økonomisk-administrative utdanninger, sikres det
også at studietilbudet er faglig oppdatert. Retningslinjene oppdateres jevnlig.
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I arbeidet med å samkjøre studieplanene, ble det fokusert på en modernisering av programmet,
blant annet ved å implementere bruk av relevant programvare. I Bodø hadde man tidligere et rent
IKT-emne. Med innspill for miljøet i Nord-Trøndelag valgte man å innfri kravet om IKT i utdanningen
ved implementere det i relevante emner. Dette resulterte blant annet i emnet Bedriftsøkonomi med
programvare, der studentene bruker nettopp relevant programvare i arbeid med bedriftsøkonomiske
problemstillinger.
Vet utarbeidelse av ny studieplan, ble hvert emne ble gjennomgått av emneansvarlig i samarbeid
med foreleserne fra de ulike studiestedene. Emnet ble da oppdatert både ut fra de krav som ligger i
NRØA og ut fra forelesernes kompetanse. Det ble avhold seminar, slik at alle kunne møtes fysisk.
Dette er noe HHN har fortsatt med for årsstudiet og bachelorprogrammene. En gang i semesteret
avholdes nå KOPPS (Koordinerings, planleggings-, og studiekvalitetsseminar), der emneansvarlige og
forelesere på bachelorprogrammene (da inkludert emneansvarlige på Årsstudium i økonomi og
ledelse) som tilbys på flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som hvilke godkjente
vurderingsformer som finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc., og ikke minst er det et viktig
møteforum for emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele programmet.
Mange av de vitenskapelig ansatte er i kontakt med miljø utenfor universitetet, alt fra potensielle
arbeidsgivere til ulike typer nettverk, som til en viss grad beskrevet under nettverket. Det å holde seg
oppdatert på hva samfunnet krever av kandidater, bidrar naturligvis til at HHN kan tilby relevant
undervisning. I tillegg benyttes tilbakemeldinger fra en rekke undersøkelser, som studiebarometeret,
kandidatundersøkelser, undersøkelser som jevnlig utføres for økonomiutdanningene etc. til å gå
gjennom studieprogrammene og se på deres relevans.
Handelshøgskolen benytter seg av eksterne panelvurderinger av studieprogram, ved behov.
Fakultetet har også et «Advisor Board» som i står grad består av alumner med ledende stillinger hos
relevante arbeidsgivere for kandidater fra HHN. Advisor Board inviteres ofte til innspill når større
studieprogram revideres.
Årsstudiet er nok i hovedsak en springbrett for yngre søkere til videre høyere utdanning, eller et
påfyll av kompetanse for personer som allerede er i arbeid. Den siste gruppen ser vi trekker mer mot
deltidsstudiene ved fakultetet.
Vi anser det som rimelig tydelig både ut fra navn og beskrivelse av programmet hvilken relevans det
har for arbeidslivet, og for videre studier. Søkertall viser også at dette er et program som
etterspørres av markedet.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i overkant av 40 timer per
uke i løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, egenarbeid ved selvstudium og
gruppearbeid, eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
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Studentene på Årsstudium i økonomi og ledelse har normalt i underkant av 20 timer forelesning per
uke, i undervisningsperioden. Resten er da satt av til egenarbeid. Det er vanskelig å fastsette en
nøyaktig fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig
nok vil gå noe inn i hverandre. Fordeling av arbeidsbelastningen vurderes som følgende:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, gruppeøvinger etc.): 240 timer
Selvstudium: 360 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer
Innholdet i programmet, derunder omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som
legger denne mengden tid inn i studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Vi vet dessverre
av studentundersøkelser at mange studenter bruker betydelig færre antall timer på studiene, noe
som igjen kan gi utslag på resultatene. Det er også vanskelig å sette et tydelig skille mellom
selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå inn i hverandre.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Da dette er et årsstudium, er det begrenset hvor stor progresjon som kan forventes av studentene
innen et fagområde. Det gis likevel noe muligheter for en faglig progresjon fra 1. til 2. semester, for
eksempel i emnet Statistikk andre semester som bygger på Matematikk fra første semester.
Vedlagt finnes en tabell som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i de ulike
emnene. Denne dokumenterer at studiets innhold stemmer godt overens med læringsutbyttet for de
ferdig utdannede kandidatene.
Studieprogrammet er et campusbasert heltidsstudium, det vil si ukentlige ansikt-til-ansikt
forelesninger innenfor emnene skjer på studiestedene Bodø, Mo og Steinkjer.
Studentene har på alle tre studiestedene tilgang til universitetets bibliotekstjenester.
Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur
innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Dette omfatter kontakt mot fagmiljøet,
opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene, som tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån,
digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring,
veiledning og brukeropplæring. I bibliotekene finner studentene arbeidsplasser hvor
de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og
åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-help ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler på de tre aktuelle
studiestedene. Alle emnene har egne elektroniske læringsplattformer på internett (Fronter). Her blir
det lagt ut fagstoff, framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid
kan holde seg oppdatert. Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert
studiested finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
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Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan.
Årsstudium i økonomi og ledelse er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og
egenarbeid, og utløser ikke spesielle behov for laboratorielokaler eller annen mer krevende
infrastruktur. Vi mener derfor at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan
gjennomføre sitt studieløp.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Studieprogrammet Årsstudium i økonomi og ledelse tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer
som forelesninger, kollokvier, arbeid med obligatoriske innleveringer og oppgaver og gruppearbeid.
Hvilke vurderingsformer som benyttes er gitt i de ulike emnebeskrivelsene, i vedlagt studieplan, og
gitt i tabellen under.
Tabell 2: Vurderingsformer på Årsstudium i økonomi og ledelse
Emne

Vurderingsform

Matematikk

Skriftlig skoleeksamen

Ex. Phil.

Oppgave

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare

Obligatorisk arbeid og skriftlig skoleeksamen

Organisasjon

Skriftlig skoleeksamen

Statistikk

Obligatorisk arbeid og skriftlig skoleeksamen

Rettslære

Skriftlig skoleeksamen

Innføring i finansregnskap

Obligatorisk arbeid og skriftlig skoleeksamen

Markedsføring

Skriftlig skoleeksamen

Foreleserne bruker ulike virkemidler for å engasjere studentene og oppnå læringsutbyttet. Noen
velger å spille inn små videosnutter som viser noen av de vanskeligste elementene i emnet, andre
lager oppsummeringsvideoer, og vi har forelesere som viser relevante Youtube-videoer. Dette blir
som supplement til ordinære enveis-forelesninger. I tillegg inneholder flere av emnene gruppearbeid
og arbeid med konkrete case. Studentene må slik ta en aktiv rolle i læringsprosessen, ved at de
arbeider med og diskuterer det faglige innholdet.
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Vurderingsformene er i henhold til godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet. Den
vanligste vurderingsformen er skriftlig skoleeksamen av 4 timers varighet. Det er bevisst valgt denne
vurderingsformen i mange av emnene, da dette kun er et årsstudium. Dersom studentene fortsetter
på en bachelor, vil de bli utfordret med muntlige presentasjoner, mer oppgaveinnlevering, arbeid
med case etc.
Hver enkelt undervisnings- og vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå
læringsutbytte i det spesifikke emnet. M av emnene her er tallfag/faktafag, der skriftlig
skoleeksamen egner seg godt til å teste studentenes kunnskaper og ferdigheter, da også på grunnlag
av deres generelle kompetanse. For mange av emnene er det også obligatoriske arbeid, der ikke
minst ferdighetene testes i stor grad. Innholdet i disse er tilpasset slik at den delen av læringsutbyttet
som ikke like godt kan testes med skriftlig skoleeksamen, ivaretas her. Alle emnebeskrivelsene
behandles i lokalt utdanningsutvalg. Utvalget, og ikke minst utvalgets leder har stor fokus på å sikre
at læringsutbyttet skal kunne testes med valg vurderingsform.
Studentene har en aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn før må involveres i
undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i begrenset grad. De er
naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av innleveringer osv. i
løpet av hele semesteret.
Det er lagt opp til jevnlig kontakt mellom de ulike emneansvarlige og mellom emneansvarlig og de
ulike hovedforeleserne i samme emne. Den mest formaliserte kontakten skjer på de halvårlige
KOPPS-seminarene (beskrevet under punkt 2). Det er ikke lagt opp til særlig kontakt på tvers av
studentgruppen på de ulike studiestedene. Studentgruppen er stor nok per studiested, slik at
fakultetet ikke har sett noe behov for det. Noe kontakt er det likevel, blant annet gjennom
studentforeninger. Studentforeningene har også tilbud om å ha en student fra hvert av
studiestedene Bodø, Mo, Steinkjer og Stjørdal i lokalt utdanningsutvalg ved HHN.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Studentene møter forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Noe av
pensumlitteraturen på Bachelor i regnskap er kompendier. Disse består av forskning tilgjengeliggjort i
form av artikler. Kompendiene oppdateres jevnlig for å sikre at det er relevant og nyeste forskning
studentene får underving i.
Deler av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bruker en del av arbeidstiden sin på forskning- og
utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferansen og
bidrar til utvikling av studieprogrammets faginnhold på jevnlig basis. Dette fører da til at de er faglig
oppdatert på det nyeste av forskning på fagområdet, som igjen kommer studentene til gode gjennom
forskningsbasert undervisning i flere emner. Forelesere vil for eksempel kunne dra inn relevante
eksempler fra nyeste forskning.
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Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for det vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet.
Denne listen viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen regnskap. Forskningen er
ytterligere beskrevet under punkt 5 Fagmiljø, der også relevansen er utdypet.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Da dette er et norsk årsstudium, er det lagt opp til internasjonalisering i svært liten grad. Det er
innføringsemner som alle undervises på norsk, med i hovedsak norsk litteratur.
I emnet MTT1001 Matematikk er det lagt opp til engelsk støttelitteratur. Ved bruk av denne, kan
studentene få økt kunnskaper om fagspråket som brukes i matematikk på engelsk, men det
internasjonale perspektivet på emnet er nok det samme som det norske. Tilsvarende er tilfelle for de
andre emnene. Det er generelle emner som gir grunnleggende breddekunnskaper. Det er mulig å
finne engelsk litteratur på flere av emnene, men alle emneansvarlige har her valgt norske
pensumbøker. Dette er et bevisst valg, da vi ser at førsteårsstudenter har fordeler av å kunne
konsentrere seg om det faglige innholdet i stedet for fagspråket på et fremmedspråk de ikke fullt
behersker.
Nå er internasjonalisering mye mer enn bare å beherske relevant faguttrykk på engelsk. Emnet
OR1001 Organisasjon gir studentene en generell kompetanse til å formidle sentralt fagstoff fra
organisasjonsfagets emneområder og sette konkrete problemstillinger og fenomener i perspektiv
gjennom kritisk bruk av organisasjonsfaglig teori. Det dreier seg da både om et skandinavisk

perspektiv og bruk av internasjonale teorier. Studentene får slik en innføring i det internasjonale

perspektivet på fagområdet. Tilsvarende er tilfelle på emnet MAF1001 Markedsføring, der studentene
blant annet lærer SWOT-analyse, en anerkjent internasjonal analysemodell.

Dersom studentene velger å fortsette på en bachelorgrad ved HHN, er innslaget av
internasjonalisering mye mer vektlagt.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Det er ikke lagt til rette for utveksling som del av studieprogrammet, som er i overensstemmelse
med Nord sine retningslinjer for utveksling. Universitetet har en egen nettside for studenter som
ønsker å dra på utveksling. Under overskriften «Oppfyller jeg kravene for å søke» står følgende:
•

Du må være student på et studieprogram ved Nord universitet når du søker og under
utvekslingsoppholdet. Studenter på årsenhet og enkeltemner kan ikke søke på Nords
utvekslingsavtaler.

•

Minimumskrav for utveksling gjennom Erasmus+ og Nordplus er at du har avlagt minst 30
studiepoeng innen søknadsfristen, og 60 studiepoeng innen avreise.

I Erasmus+ er det begrensninger på hvor mange ganger en student kan utveksle innenfor
samme studienivå (BA/MA/PHD).
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•

Minimumskravet generelt innen Nords bilaterale samarbeidsavtaler er 60 avlagte studiepoeng
innen søknadsfristen.

Som overskriften beskriver, er det kun krav til utvekslingsordninger ved gradsstudier, noe dette
årsstudiet ikke er.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Det inngår ikke praksis i studieprogrammet.
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Vedlegg viser en oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. En forkortet versjon av denne
er gitt under punkt 4.
Tabellen under viser antall studenter første semester (høst 2016). Fra høsten 2017 vil det kun være
opptak til tre program; Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap og Årsstudium i økonomi
og ledelse. Hvert av programmene vil ha felles studieplan, på tvers av studiestedene. Innholdet i
årsstudiet er identisk med første året av de to bachelorgradene, og studentene er dermed en gruppe.
Tabell 2 viser forventet antall studenter framover.
Tabell 3: Antall aktive studenter høsten 2016
Studieprogram
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse

Studiested
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

Aktive 1. årsstudenter 1.10.16
53
41
37

Regnskap, bachelorgradsstudium
Bachelor i regnskap og revisjon

Steinkjer
Bodø

19
28*

Bachelor i økonomi og
administrasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

77
70
33

Tabell 2: Forventet antall studenter første semester, per studieprogram med ny studieplan
Studieprogram
Årsstudium i økonomi og ledelse

Studiested
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

Bachelor i regnskap og revisjon

Steinkjer
Bodø

Forventet antall studenter
50
50
40
20
20*
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Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer
60
Bodø
70
Mo i Rana
30
*Revisjonsdelen legger over på nytt masterprogram, og det forventes derfor noe færre studenter
Med utgangspunkt i tabell 1 har vi estimert antall studenter i tabell 2. Siden årsstudiet har felles
emner med første året av bachelorprogrammene, vil det være ca. 130 studenter på Steinkjer, 130 i
Bodø og 70 på Mo.
Fagmiljøet tilknyttet Årsstudium i økonomi og ledelse utgjør 20 personer. Vi mener fagmiljøet ut fra
størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen som er fra 60-150 studenter per år per
studiested. Deres kompetanse er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man ser opp mot studiets
egenart, er det også godt dekkende. Det er satt sammen slik at det dekker emnene som inngår i
studieprogrammet, som vist i vedlegg. I tillegg skal fagmiljøet være kompetansemessig stabilt. Som
det framgår av samme vedlegg, har 14 av de 20 vitenskapelig ansatte fast stilling ved Nord
universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig. Noen nyansettelser, eksterne som
hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil være naturlig i et
såpass stort fagmiljø. Vi anser det likevel som robust, og det er ingen indikasjoner på at ikke
fagmiljøet vil være like stabilt framover som det er nå. Kompetansen i fagmiljøet er til en viss grad
overlappende med kompetansen i fagmiljøet til Bachelor i økonomi og ledelse. Fakultetet har
dermed mulighet til å omfordele ressurser dersom noe uforutsett skulle skje.
Dersom man ser på fordeling av vitenskapelig ansatte per studiested, viser vedlegg at det er 5
personer tilknyttet undervisningen i Steinkjer, 8 tilknyttet Bodø og 7 ved Mo i Rana. Det er lyst ut en
stilling innen jus på Steinkjer, blant annet for å dekke emnet Skatterett, slik at det vil bli 6 personer
tilknyttet Steinkjer. I Bodø har hver foreleser ansvar for ett emne, mens ved Mo og i Steinkjer vil
være noen som foreleser to emner (se vedlegg).

Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. Det henvises til de enkeltes CV-er for mer
detaljert informasjon, men som eksempel kan det nevnes Alf-Håvard Dahl, som har kurs i pedagogikk
og didaktikk og Morten Stene og Børre Anton Olsen som begge har høgskolepedagogikk. Erfaringene
som opparbeides i løpet av årene som foreleser vil ikke framkomme her, men er naturligvis av
relevans for studentene.
Handelshøgskolen har nå to opprykksprogram, med totalt 40 vitenskapelig ansatte i løp:
Professorskolen der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk til
professor, og førstelektorskolen, der høgskole- og universitetslektorer gis et program for å fremme
opprykk til førstelektor.
Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel
for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen
Canvas/Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov. De vitenskapelig ansatte ved HHN
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har lite formalkompetanse innen teknologi, men det kurses og gis individuell opplæring ved behov.
En del av foreleserne har god kompetanse innenfor regnskapssystemene som benyttes, og holder seg
oppdatert ved kontakt med næringen.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen har i tillegg en prodekan
utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme
åremålsperiode som dekanperioden. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt
utdanningsutvalget ved HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige
ved fakultetet, som er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget kan fatte vedtak som omhandler
Årsstudium i økonomi og ledelse, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra
studieprogramansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i «Arbeidsoppgaver og ansvar som
studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt rollebeskrivelsen
gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
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4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Thomas Leirvik er studieprogramansvarlig for Bachelor i økonomi og ledelse.
Årsstudium i økonomi og ledelse utgjør første året i dette programmet, og Leirvik har derfor fått
tildelt ansvaret også for årsstudiet. Som programansvarlig har Leirvik definerte oppgaver som følges
opp. Leirvik er fast ansatt ved Handelshøgskolen siden 2014. Han har doktorgrad i finansiell økonomi.
Hans kompetanse er dermed svært relevant i rollen som programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen
nedenfor er det gitt en oppsummering av denne.
Tabell 4: Fagmiljø tilknyttet Årsstudium i økonomi og ledelse
Ansatte som bidrar faglig
Thor-Erik Sandberg Hanssen
Alf Håvard Dahl
Brit Torunn Rohnes
Børge Josefsen
Børre Anton Olsen
Erling Lunnan
Espen Lauritzen
Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Kjersti Granås Bardal
Marit Breivik Meyer
Morten Stene
Nina Kramer Fromreide
Ove Daniel Jakobsen
Petter Pettersen
Rolf Selfors
Rune Magne Olsen Opdahl
Steinar Gran
Thomas Lauvås
Thomas Leirvik
Sum totalt (årsverk)

Stillingsbetegnelse
Førsteamanuensis
Amanuensis
Førsteamanuensis
Universitetslektor
Amanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor

Ansettelsesforhold Årsverk Undervisningsområde
H/Fast
0,60 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,15 Administrasjonsfag
H/Fast
0,75 Metodefag
H/Ikke fast
0,10 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,15 Bedriftsøkonomi
Ikke H/Fast
0,30 Metodefag
Ikke H/Ikke fast
0,15 Filosofi
Organisasjonsfag og
Stipendiat
H/Fast
0,30 filosofi
Universitetslektor Ikke H/Fast
0,15 Jus
Førsteamanuensis H/Fast
0,60 Bedriftsøkonomi
Stipendiat
H/Ikke fast
0,05 Bedriftsøkonomi
Administrasjonsfag og
Førsteamanuensis H/Fast
0,60 metodefag
Universitetslektor H/Fast
0,15 Administrasjonsfag
Professor
H/Fast
2,15 Filosofi
Universitetslektor H/Fast
0,30 Metodefag
Universitetslektor Ikke H/Ikke fast
0,15 Jus
Universitetslektor Ikke H/Ikke fast
0,20 Administrasjonsfag
Førstelektor
H/Fast
0,60 Bedriftsøkonomi
Stipendiat
H/Ikke fast
0,05 Administrasjonsfag
Førsteamanuensis H/Fast
0,85 Programansvarlig
7,5
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Årsverket sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

3,6
2,4
35
76
91

Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil
arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om emnet er nytt
eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen
gir en realistisk framstilling.
Som tabellen over viser er 91 % av årsverkene tilknyttet studieprogrammet bidrag fra ansatte med
hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50 % er dermed oppfylt. For å oppfylle
kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av studietilbudet, må de sentrale delene først
defineres.
Studiemodellen til Årsstudium i økonomi og ledelse ser slik ut (emner som inngår i de sentrale delene
er understreket):
Figur 1: Studiemodell Årsstudium i økonomi og ledelse, med sentrale deler markert.
1. semester

2. semester

Matematikk 7,5 sp

Statistikk 7,5 sp

Ex. Phil 7,5 sp

Rettslære 7,5 sp

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 7,5 sp

Innføring i finansregnskap 7,5

Organisasjon 7,5 sp

Markedsføring 7,5 sp

Vi har valgt å definere emnene som i NRØA inngår i kategoriene bedriftsøkonomi og
administrasjonsfag som de sentrale delene av Årsstudium i økonomi og ledelse, dvs;
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare, Organisasjon, Innføring i Finansregnskap og
Markedsføring. De øvrige emnene inngår i kategoriene metodefag, jus og filosofi (Matematikk,
Statistikk, Rettslære og Ex. Phil.). De fire først nevnte emnene utgjør kjernen i programmet, noe som
også gjenspeiles i navnet. Totalt er det da 30 av 60 studiepoeng som utgjør de sentrale delene av
programmet.
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I de sentrale emnene er det fire personer med førstekompetanse; førsteamanuensis Thor-Erik
Sandberg Hanssen, førsteamanuensis Kjersti Granås Bardal, førsteamanuensis Morten Stene og
førstelektor Steinar Gran. Alle disse fire er fast ansatte med sin hovedstilling ved Nord universitet.
Alle bidrar betydelig inn i programmet, og dere bidrag utgjør til sammen 2,4 av de 7,5 årsverkene.
Personene med førstekompetanse bidrar inn i programmet på flere måter. Handelshøgskolen har
kun en emneansvarlig per emne, fordi om emnet tilbys flere steder. Det kan være flere
hovedforelesere i samme emne, en per studiested, men altså bare en emneansvarlig. Siden
emneansvarlig er sterkt involvert i utformingen av emnene, vil de slik bidra med sin
førstestillingskompetanse inn i emner. Også emner der emneansvarlig ikke er
førstestillingskompetent, vil hovedforeleser som er førstestillingskompetent kunne bidra, både i form
av undervisning, i utformingen av emnet og ved valg av pensum.
Handelshøgskolen avholder en gang i semesteret KOPPS (Koordinerings, planleggings-, og
studiekvalitetsseminar), der emneansvarlige og forelesere på bachelorprogrammene som tilbys på
flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som hvilke godkjente vurderingsformer som
finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc. Ikke minst er dette blitt et viktig møteforum for
emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele programmet. Her vil de ulike
foreleserne kunne dra nytte av personer med førstestillingskompetanse i diskusjon om innhold og
utføring av sine emner.
Hvor mye hver enkelt person med førstestillingskompetanse bidrar inn i programmet, er redegjort
for i vedlagte tabell over fagmiljøet. Dersom personen har førstestillingskompetanse er de merket
gult, og dersom området de bidrar inn er sentrale deler av programmet, er dette merket grønt. De
personene som bidrar inn i de sentrale delene av programmet (som her er kategorien
bedriftsøkonomi), bidrar ikke i andre områder, med unntak av Gro Talleraas. I tillegg til å ha
emneansvaret på Organisasjon, og undervise emnet på Steinkjer, underviser hun også Ex. Phil på
Steinkjer. Tabellen gir dermed god oversikt over hvor mye førstekompetanse som finnes i de sentrale
delen av programmet, og hvor mye hver enkelt vitenskapelig ansatt bidrar.
Kravet om personer med førstestillingskompetanse i de sentrale delen av programmet er dermed
oppfylt.

5) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Av de 20 personene tilknyttet programmet, har 7 førstekompetanse. Dette tilsvarer 35 % og kravet
om minimum 20 % er dermed oppfylt (se tabell 3).

6) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Utgår, da dette ikke er på masternivå.
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(7) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Årsstudium i økonomi og ledelse driver aktivt forskning og faglig
utviklingsarbeid. Syv av de 20 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har
dermed avsatt tid til forskning og utvikling som del av stillingen.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonen til fagmiljøet de siste fem årene. Som
oversikten viser er publikasjonene av god kvalitet og relevante for programmets innhold. Totalt er
det 31 registreringer de siste fem årene (hentet fra 2012 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin).
Publikasjonene skal være av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende er inkludert.
Om en forsker har valgt å skrive en kronikk i en dagsavis, er dette dermed ikke inkludert. Det betyr
ikke at ikke kronikker og tilsvarende er viktig for formidlingen, men i denne sammenhengen er
publikasjonslisten altså kvalitetssikret ved at kun poenggivende publikasjoner er tatt med. Dette
forkorter naturligvis listen betraktelig, men gjør den også sammenlignbar.
For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal
(tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet. Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier
og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i
finansieringssystemet.
Publikasjonene er variert innhold og absolutt relevante for programmets innhold. Dette er et
årsstudium som en breddeinnføring i en god del emner. Et eksempel på en relevant publikasjon er av
Professor Over Jakobsen, som omhandler det etiske perspektivet på økonomi:
Jakobsen, Ove.
Ecological Economics - A New Paradigm Ahead. I: Business and the Greater Good: Rethinking Business Ethics in an Age of
Crisis. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9781784711764. s.171-180
NORD

Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig
utviklingsarbeid, med resultater på høyt nivå.

(8) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
En oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet er gitt under punkt 4, Krav til fagmiljø. For
ytterligere detaljer på den enkelte henvises til vedlagte CV-er.
Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:
•

Faggruppe økonomisk analyse og regnskap

•

Faggruppe innovasjon og entreprenørskap

•

Faggruppe marked, organisasjon og ledelse
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•

Faggruppe trafikk

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, ved samarbeid på
tvers av miljøene. I tillegg har de fleste et variert nettverk utenfor Nord. Eksempler som kan nevnes
er The National Research School in Business Economics and Administration,
Domstoladministrasjonen, SINTEF og miljø ved andre utdanningsinstitusjoner som Universitetet I
Umea og Universitetet i Aalborg.
Nettverkene er særdeles relevante, da mange av dem går direkte på de sentrale delene av
programmet. Noen har en mer formell rolle i nettverkene, som for eksempel Rolf Selfors som er
styremedlem i Domstoladministrasjonen. Andre vitenskapelig ansatte har nettverk knyttet opp mot
forskning, som Kjersti Granås Bardal som er med i The National Research School in Business
Economics and Administration. Et annet eksempel på dette er Ove Daniel Jakobsen med sin rekke av
ulike nettverk (som International society of ecological economics, European business ethics network
og World Future Studies Federation). Alt dette er nettverk innen det økonomisk-administrative
fagområdet, da med vekt på det etiske perspektivet.
Flere vitenskapelig ansatte har internasjonale nettverk, som blant annet kommer til nytte i
forskningssammenheng, og fører til samarbeid på tvers av institusjoner. Alf Håvard Dahl har som
eksempel hatt et forskningsopphold ved Copenhagen Business School. Dette er en handelshøgskole,
og relevant da det tilbyr studieprogram, og driver aktiv forskning, innen samme fagområde som HHN.
Studieprogramansvarlig Thomas Leirvik har god kontakt med Yale University og Georgetown
University, og samarbeider med dem på ulike prosjekter. Nettverkene er relevante, da de baserer seg
på felles forskning innenfor samme fagfelt.
Nettverk i form av kollegaer i selskaper som er aktuelle arbeidsgivere for ferdig utdannede
kandidater er også svært nyttige. Deres direktekontakt med miljøet er også relevant for programmet
når det er startet opp, ved at de fortsatt tar sin oppdaterte kompetanse med inn i
undervisningssammenheng. De vil kunne dagsaktuelle eksempler, og ikke minst justere
pensumlitteraturen etter hva som er relevant for arbeidsmarkedet.
Vedleggene viser at fagmiljøet samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener at
kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.

(9) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.

22

akkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i økonomi og ledelse - 17/01204-30 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i økonomi og ledelse : 17-03546-1 Vedlegg 6 - fagmiljø tilknyttet årsstudium i økonomi og ledelse 379434_1_1

Årsstudium i økonomi og ledelse
Ansatte som bidrar
faglig
Emne

Thor-Erik Sandberg
Hanssen
Alf Håvard Dahl
Brit Torunn
Rohnes
Børge Josefsen
Børre Anton Olsen
Erling Lunnan
Espen Lauritzen
Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Kjersti Granås
Bardal
Marit Breivik
Meyer
Morten Stene
Nina Kramer
Fromreide
Ove Daniel
Jakobsen
Petter Pettersen
Rolf Selfors
Rune Magne Olsen
Opdahl
Steinar Gran
Thomas Lauvås

Bedriftsøkonomisk analyse med
programvare
Organisasjon

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhol
d

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Faglige årsverk i studiet
Tota U&
l
V

FoU/K
U

Studieste
d

Anne
t

Førsteamanuensis
Amanuensis

H/Fast
H/Fast

0,60 0,15
0,15 0,15

0,45
0,00

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Administrasjonsfag

Bodø
Bodø

Matematikk, Statistikk, HHN
Bedriftsøkonomisk analyse med
programvare, Innføring i
finansregnskap
Bedriftsøkonomisk analyse med
programvare
Matematikk, Statistikk, HHN
Examen philosophicum, HHN
Organisasjon, Examen
philosophicum, HHN
Rettslære

Førsteamanuensis

H/Fast

0,75 0,30

0,45

0,00 Metodefag

Steinkjer

Universitetslektor

H/Ikke fast

0,10 0,10

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana

Amanuensis
Universitetslektor
Universitetslektor

H/Fast
Ikke H/Fast
Ikke H/Ikke fast

0,15 0,15
0,30 0,30
0,15 0,15

0,00
0,00
0,00

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Metodefag
0,00 Filosofi

Steinkjer
Mo i Rana
Mo i Rana

Stipendiat
Universitetslektor

H/Fast
Ikke H/Fast

0,30 0,30
0,15 0,15

0,00
0,00

0,00 Organisasjonsfag og filosofi
0,00 Jus

Steinkjer
Bodø

Innføring i finansregnskap

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60 0,15

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Innføring i finansregnskap

Stipendiat

H/Ikke fast

0,05 0,05

0,00

Mo i Rana

Markedsføring

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60 0,15

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi
Administrasjonsfag og
0,00 metodefag

Markedsføring

Universitetslektor

H/Fast

0,15 0,15

0,00

0,00 Administrasjonsfag

Bodø

Examen philosophicum, HHN
Matematikk, Statistikk, HHN
Rettslære

Professor
Universitetslektor
Universitetslektor

H/Fast
H/Fast
Ikke H/Ikke fast

2,15 0,15
0,30 0,30
0,15 0,15

2,00
0,00
0,00

0,00 Filosofi
0,00 Metodefag
0,00 Jus

Bodø
Bodø
Mo i Rana

Organisasjon, Markedsføring
Innføring i finansregnskap
Organisasjon

Universitetslektor
Førstelektor
Stipendiat

Ikke H/Ikke fast
H/Fast
H/Ikke fast

0,20 0,20
0,60 0,15
0,05 0,05

0,00
0,45
0,00

0,00 Administrasjonsfag
0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Administrasjonsfag

Mo i Rana
Steinkjer
Mo i Rana

Steinkjer
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Thomas Leirvik
Studieprogramansvarlig
Sum totalt (årsverk)
Årsverkt sentrale deler
Årsverk førstekompetente innen sentrale deler
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverkt)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

Førsteamanuensis

H/Fast

0,40 0,00
7,5 3,3
3,6
2,4
35
76
91

0,35
4,6

0,05 Programansvarlig
0,1
Antall personer Steinkjer
Antall personer Bodø
Antall personer Mo i Rana

Bodø
5
8
7
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/01204-32
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen/ Kirsten Synnøve Gustad Fossan
Møtedato
10.01.2018

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - BACHELOR I REGNSKAP
Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(reakkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i regnskap
under forutsetning av at punkt 2 og 3 innfris.
2. Alle emnebeskrivelser må foreligge også på engelsk og ferdigstilles innen 1. februar
2018 (publiseringsfrist)
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet
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Saksframstilling
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
I følge planen for reakkreditering i 2017 inngår programmet Bachelor i regnskap.
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmene.
Figur 1: Studiemodell Bachelor i regnskap
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

Matematikk 7,5
sp

Statistikk 7,5 sp

Regnskapsanalyse
og verdsettelse
7,5 sp

Arbeidsret
t 5 sp

Skatteret
t 15 sp

Ex. Phil 7,5 sp

Rettslære 7,5 sp Samfunnsøkono
mi mikro
7,5 sp

Samfunnsøkono
mi makro
7,5 sp

Årsregnskap/God
regnskapsskikk 15 sp

Bed.øk. analyse
med
programvare
7,5 sp
Organisasjo
n 7,5 sp

Innføring i
finansregnska
p 7,5

Driftsregnskap
og
budsjettering
7,5 sp
Videregåend
e Regnskap
10 sp

Praktisk
regnskapsføring 15
sp

Markedsførin
g 7,5 sp

Finansiering
og
investering
7,5 sp
Anvendt
metode 5 sp
Virksomhets og
regnskapsorganiseri
ng 5 sp

Offentli
g
regnska
p 7,5 sp
Strategi og
rådgivning 5
sp

Graden Bachelor i regnskap er regulert av Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og
revisjon som definerer de nasjonale rammene for denne graden. Nasjonalt råd for
økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) utarbeider nasjonale retningslinjer og anbefalte
fagplaner. Bachelor i regnskap ved Nord universitet er utarbeidet i tråd med retningslinjene
gitt av NRØA og graden oppfyller utdanningskravet i Forskrift om autorisasjon av
regnskapsførere. Fullført studie gir grunnlag til å søke autorisasjon som regnskapsfører fra

6.
semester
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Finanstilsynet, og kvalifiserer også for opptak til masterstudier ved HHN og andre
utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.
Studieprogrammet består av til sammen 22 emner som alle er obligatoriske. Fagområdet
bedriftsøkonomi utgjør den sentrale delen av programmet og inneholder emner på til
sammen 90 studiepoeng. Emner som utgjør den sentrale delen av programmet er streket
under i tabellen over.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys i Bodø og
på Steinkjer.

Fakultetets behandling av reakkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Fakultetet behandlet reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon i lokalt
Utdanningsutvalg 8. september 2017 (sak 48/2017). Det er videre fattet dekanvedtak 15.
september 2017, dekanvedtaknr (41/2017) som lyder slik:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i regnskap godkjennes, og oversendes
utdannings- og studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
Ved gjennomgang av denne og øvrige søknader til sentralt Utdanningsutvalg, ble samtlige
reakkrediteringssøknader (til sammen 10 stk inkludert denne) returnert fakultetene med
muligheter for forbedringer. Ny frist ble gitt 16.11.2017. Det har vært dialog med fakultetet
før og etter ny oversendelse. Oppdatert søknad og dokumentasjon er gjennomgått, og
legges nå fram til utvalget.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.
(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt,
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.

OK
OK
Studiet har begrenset
muligheter for utveksling da
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det retter seg mot opplæring i
og bruk av norske regler.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.

Samsvar med NKR: OK
Dekkende navn: OK
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: OK

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være
på 1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet.
(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
Det skal legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.
(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha
ordninger for internasjonal studentutveksling.
Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted

OK

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt
over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

Størrelse: OK

OK

Undervisning/læring/vurdering:
OK
Aktiv rolle: OK
OK

OK, men begrenset ut ifra
studiets egenart.
OK, men begrenset.

Studiet har ikke obligatorisk
praksis og er derfor ikke
relevant.

Kompetansemessig stabilt: OK
Sammensetning: OK
Institusjonell utfordring for
Nord universitet.
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med
et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling
ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive
forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og
faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til
dokumenterte resultater med en kvalitet og et
omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til
en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er
relevante for studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen
må sikre at praksisveilederne har relevant
kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

OK

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK

Ikke relevant for dette studiet
da det ikke har obligatorisk
praksis.

Kommentarer
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.2 (7): Studiet retter seg mot opplæring i norske systemer basert på norske
regnskapsregler og skatterett og fører fram til autorisasjon som regnskapsfører i Norge. I
hovedsak er også all litteratur på norsk. Studiets egenart vanskeliggjør derfor ordninger for
internasjonalisering.
§ 2.2 (8): Som vist til i punkt over om studiets egenart vanskeliggjør også dette en generell
ordning for internasjonal studentutveksling. Internasjonal studentutveksling vil likevel kunne
ivaretas ved en individuell tilpasning av studieplan etter ønske, og det er lagt opp til at dette
kan gjennomføres iløpet av 4. semester av studiet.
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes
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ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UHpedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess
med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at
fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk
basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes om at FBA følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2.3 (4): Studiet er kategorisert i seks fagområder, av disse er fire fagkategorier definert av
NRØA og for å bli autorisert regnskapsfører må studiemodellen oppfylle krav gitt av NRØA.
Ut i fra definerte fagområder er det bedriftsøkonomi som utgjør de sentrale delene av
studieprogrammet herunder også de rene regnskapskursene, og innenfor fagområdet er
kravet om førstestillingskompetanse innfridd. Inndekning av førstestillingskompetanse i de
sentrale delene av studiet er oppfylt og det er godt redegjort for i søknaden hvordan det
opprettholdes god kvalitet i undervisningen for både Bodø og Steinkjer.

Vedlegg:
Skriv her
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Dekanvedtak HHN
Arkivreferanse:

17/03546-8

Saksbehandler

Ellen Sirnes

Dato
Dekanvedtaknr.

15.11.17
65/17

Sak: Revidert søknad om reakkreditering - Bachelor i regnskap

Vedtak:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i regnskap godkjennes, og oversendes utdannings- og
studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg

Erlend Bullvåg
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Bakgrunn/drøfting:
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember
2016), og egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016),
hvor dette programmet inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle
programmet oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av Nokut.
Handelshøgskolen er pålagt å sende inn reakkrediteringssøknader på følgende studieprogram innen
15. september 2017:
- Årsstudium i økonomi og ledelse
- Bachelor i økonomi og ledelse
- Bachelor i regnskap
Reakkrediteringssøknaden for Bachelor i regnskap ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg ved
Handelshøgskolen 8. september 2017 (sak 48/2017). Søknaden er utarbeidet av
studieprogramansvarlig, prodekan for utdanning og administrasjonen. Årsstudiet ble grundig
gjennomgått da ny felles studieplan, som konsekvens av fusjonen, ble utarbeidet.
Reakkrediteringsarbeidet har derfor i stor grad bestått i å dokumentere at programmet oppfyller
kriteriene i Studietilsynsforskriften, uten at programmet måtte endres.
Søknaden ble opprinnelig sendt inn 15. september 2017. Etter tilbakemeldinger på mangler, er
søknaden nå revidert.
Definisjoner og valg som er gjort
Reakkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen
parametere er definert:
Vedlagt søknaden finnes norsk studieprogrambeskrivelse med norske emnebeskrivelser. Det er kun
lagt ved engelsk studieprogrambeskrivelse, uten engelsk oversettelse av alle emner. Det foreligger
engelsk versjon av veldig mange av emnene, men noen mangler. Dersom utdanningsutvalget mener
at det må foreligge for alle emnene for at programmet skal kunne tilbys, foreslår HHN at dette
implementeres i høstens studieplanarbeid, slik at engelske beskrivelser publiseres sammen med
reviderte norske innen 1. februar 2018.
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en
lengre søknad, å opplyse om det samme to ganger. Er det behov for å presisere hvem som har
publisert noe og hvem ikke, kan det eventuelt lages en egen tabell som viser dette.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin.
Det vil si at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig
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oversikt, ble grensen definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de
andre er uviktige. Vi mener at de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt
bidrar inn i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av
et emne, er det lagt til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da
utgjøre 247,5 timer, som igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20
% av en stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc.
Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten
så godt det lar seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra Nokut, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier
oppgi studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da den endte opp med å ikke gi noe
nyttig informasjon.
Planene som er til reakkreditering er for kull 2017. Veldig mange av de som bidrar på Bachelor i
økonomi og ledelse, bidrar også inn i andre program, da det er mange felles emner på tvers av
bachelorprogrammene. Ved å fylle inn kolonne 8 med deres bidrar i andre program ble det
dobbelføring av belastningen på de samme emnene. Ved ikke å føre det inn, ble det også feil. Da vil
man for eksempel i søknaden for Bachelor i regnskap finne samme fagperson som er ført på
tabellen for Bachelor i økonomi og ledelse, uten at det er oppgitt i tabellen at den bidrar i andre
program.
Flere underviser på 2.- og 3.- årsemner på de gamle planene, men er i reakkrediteringssøknadene
for bachelorprogrammene ført opp på de nye emnene, for treårsperioden som der starter fra
høsten 2017. Siden tabellen er satt opp per person og for alle emnene i hele treårsperioden for
studieplanen, burde da en person kunne bruke inntil 300 % av stillingen sin inn i programmet (3
årsverk over tre år), til ny plan er fullstendig implementert. Konklusjonene ble at kolonne 8 ikke ga
noen som nyttig informasjon, og kun var til forvirring. Derfor ble den ikke tatt med.
Arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte ivaretas gjennom arbeidsplaner, som årlig justeres.
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Bachelor i regnskap oppfyller de fleste punktene i studietilsynsforskriften og arbeidet har i all
hovedsak gått på å dokumentere dette. Programmet har liten grad av internasjonalisering, noe som
beskrives i svar til § 2-2 punkt 7 og 8. Denne mangelen er likevel godt begrunnet, da det er gitt
sterke nasjonale føringer fra NRØA og i Regnskapsførerloven, som begrenser mulighetene
betraktelig. Det ble gjort endringer i programmet ved samkjøring av studieplanene etter fusjonen.
Studieplanen er godt gjennomarbeidet, og NKR ble inkludert i arbeidet med å utforme denne, men
det mangler engelske beskrivelser for de fleste av emnene. Utfordringen vil ligge i å tilby identisk
program på de to studiestedene Bodø og Steinkjer, samtidig som en del av emne også tilbys på Mo.
Dette krever god koordinering fra emneansvarlig og godt samarbeid mellom foreleserne.
Innstilling:
Søknad om reakkreditering av Bachelor i regnskap godkjennes, og oversendes utdannings- og
studieavdelingen for behandling til sentralt utdanningsutvalg.
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NORD UNIVERSITET

Søknad om reakkreditering
Bachelor i regnskap

Utarbeidet 1.9.2017, revidert 13.11.2017

1

59/17 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i regnskap - 17/01204-32 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i regnskap : Revidert Søknad om reakkreditering - Bachelor i regnskap -uten vedlegg 394488_1_1

Vedlegg
1. Retningslinjer NRØA - plan for bachelor i økonomi og administrasjon
2. Retningslinjer NRØA - anbefalt plan for profilering regnskapsfører
3. Studieprogrambeskrivelse Bachelor i regnskap med emner (norsk)
4. Studieprogrambeskrivelse Bachelor i regnskap (engelsk)
5. Tabell NKR vs læringsutbytte program
6. Krysstabell læringsutbytte program ivaretatt i emner
7. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
8. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet Bachelor i regnskap
9. Publikasjonsliste 2012-2017
10. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
11. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
12. Vitnemål for Bachelor i regnskap

Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtakter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold.
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger
Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Bachelorstudiet i Regnskap har vektlegger sentrale emner innenfor praktiske, juridiske, prinsipielle og
teoretiske områder av regnskapsfaget.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys i Bodø og på
Steinkjer.
Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert
semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Programmet består av kun
obligatoriske emner.
Første studieår skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne
til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår kurs i matematikk, statistikk,
bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Første studieår er felles med
bachelorstudiene i økonomi og ledelse og i eiendomsmegling og med årsstudium i økonomi og
ledelse.
Andre studieår gir en fordypning innenfor samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomiske emner innenfor
regnskapsanalyse, verdsettelse, driftsregnskap, budsjettering, videregående regnskap og finansiering
og investering. I tillegg inngår emner innenfor virksomhets- og regnskapsorganisering, arbeidsrett og
anvendt metode.
Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor regnskap, i tillegg til et emne i strategi og
rådgivning. Fordypningsemner innenfor regnskap tilsvarer Skatterett, Årsregnskap/God
regnskapsskikk, Offentlig Regnskap og Praktisk Regnskapsføring.
Studieprogrammet passer godt inn i porteføljen av studieprogram som tilbys ved HHN, og samsvarer
også med profilen til fakultetet og universitetet. Det er en yrkesrettet utdanning med høy relevans
for regionen og en nasjonalt anerkjent type utdanning. Studiet gir grunnlag til å søke autorisasjon
som regnskapsfører fra Finanstilsynet.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
•

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist
endret 15. juni 2016.

•

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av
1. februar 2010, sist endret 6. mars 2017.

•

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.

Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om opptak til høgre utdanning som tredde i kraft
15. januar 2017. Opptakskravet til Bachelor i regnskap er generell studiekompetanse eller
realkompetanse etter gjeldende regler. Dette er regulert i forskriftens §2-1 Generell
studiekompetanse – Kunnskapsløftet. Studentene søker til Samordna opptak innen 15. april (1. mars
for realkompetansesøkere). Studiet starter da i august samme år. Opptakravene er satt som angitt da
det er i overensstemmelse med forskriften som minimum for opptak til høyere utdanning. Det ville
nok vært fordelaktig for studentene med ytterligere matematikkunnskaper, men i tråd med
retningslinjene fra NRØA er det ikke satt som et krav. For realkompetansesøkere kreves det
matematikk og engelsk på GSK-nivå i tillegg til realkompetanse med relevant yrkeserfaring. Søkere
som ikke oppfyller dette kravet oppfordres til å søke opptak til Årsstudium i økonomi og ledelse, da
denne er identisk med førsteåret på Bachelor i regnskap. Her er det ikke noe tilleggskrav, og
studentene som fullfører 6 av 8 emner på årsstudiet kan så søke overgang til 2. året på Bachelor i
regnskap.
Studentene på Årsstudium i økonomi og ledelse som ønsker å fortsette på Bachelor i regnskap, må
søke opptak til 2. året på bacheloren via lokalt opptak, der dette et eget valg i søknadsweben.
Søknadene behandles så av opptakskontoret (i samarbeid med fakultetet), hvor det sjekkes at
studentene faktisk har bestått 6 av 8 emner. Har de ikke det, gis det avslag på søknaden. Har de det,
settes de aktive på aktuelt bachelorprogram, da med kull fra når de startet på årsstudiet.
Utdanningsplanene blir da rett i forhold til at de skal rett inn på andre året. Alle studentene på
årsstudiet har naturligvis denne muligheten, og ikke bare de som er tatt opp med realkompetanse.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet regulerer kravene til utdanningene vi tilbyr. For
Bachelor i regnskap er § 2-3.Krav til graden bachelor av relevans. Bachelor i regnskap består av 180
studiepoeng, og inngår her i kategori a).
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§ 2-3.Krav til graden bachelor
1. Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på minimum 180 studiepoeng. Grunnlaget for
graden skal omfatte ett av følgende:
a) Studieprogram på minimum 180 studiepoeng, som i henhold til nasjonal rammeplan eller vedtak
av styret gir bachelorgrad, eller
(…)
I tillegg til universitetets forskrift, finnes det også en del andre relevante forskrifter og retningslinjer
for Bachelor i revisjon:
•
•
•
•

Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon
Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere m.v.
Plan for bachelor i økonomi og administrasjon (vedlagt)
Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører (vedlagt)

Graden Bachelor i regnskap er regulert av Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og
revisjon, som definerer de nasjonale rammene for denne graden. Nasjonale retningslinjer og fagplan
er beskrevet i forskriftens § 4.
§ 4.Nasjonale retningslinjer og fagplan
Det kan utarbeides nasjonale retningslinjer, inkludert læringsutbyttebeskrivelser for de ulike
emner i utdanningen.
Innenfor de gitte nasjonale rammene fastsetter den enkelte institusjon fagplaner om faglig
innhold. Fagplanene skal videre inneholde bestemmelser om organisering, læringsformer og
vurderingsordninger.
Fagplanen skal legge til rette for faglig samarbeid mellom institusjoner. Fagplanen skal vedtas
av institusjonens styre
Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) utarbeider nasjonale retningslinjer og
anbefalte fagplaner. For Bachelor i regnskap ved Nord universitet er det to retningslinjer som er
relevante, begge vedlagt søknaden.
•
•

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon (vedlagt)
Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører (vedlagt)

Handelshøgskolen har valgt å tilby Bachelor i regnskap som et eget studieprogram og ikke som en
profilering under Bachelor i økonomi og ledelse. Studieprogrammet oppfyller likevel begge
retningslinjene, og studieplanen har mange emner felles med studieplanen for Bachelor i økonomi og
ledelse. Retningslinjene skal sammen med forskriften sikre nasjonale standarder og bidra til en
nasjonal koordinering. Ved å følge retningslinjene, oppfyller graden også utdanningskravet i Forskrift
om autorisasjon av regnskapsførere m.v. § 1-1 for godkjenning som autorisert regnskapsfører:
Kapittel 1. Autorisasjon
§ 1-1.Utdanningskrav for autorisasjon
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Det kreves at søker har bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller en annen høyere grad
enn bachelorgrad. Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i
økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for
økonomisk-administrativ utdanning. Profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt,
avgift og rettslære. Dokumentasjon for utdanningen skal vise hvordan kravet til
profileringsemner er oppfylt.
Mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon, høyere
revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner,
oppfyller utdanningskravet uten hinder av kravene i første ledd.
Dersom utdanningen som nevnt i første og andre ledd er avsluttet for mer enn tre år siden,
må søker i tillegg oppfylle etterutdanningskravet i § 4-1 for siste treårsperiode.
Tabellen under viser hvordan Bachelor i regnskap oppfyller NRØA sine retningslinjer på krav til
emner, som beskrevet i Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering
regnskapsfører.
Kort oppsummert kreves 90 studiepoeng gitt fra NRØA sin anbefalte plan for Bachelor i økonomi og
administrasjon. I tillegg kommer 60 sp med krav til profilering regnskapsfører, og de resterende 30
studiepoengene kan fylles opp med valgemner. HHN har valgt å legge hele planen med kun
obligatoriske emner, samtidig som retningslinjene oppfylles.
Tabell 1: Oversikt over hvordan NRØA sine krav er ivaretatt i studieprogrammet
Krav NRØA og regnskapsfører
Bedriftsøkonomisk analyse - 30 studiepoeng

Administrasjonsfag - 25 studiepoeng

Samfunnsøkonomi - 15 studiepoeng
Metodefag - 20 studiepoeng
Etikk og samfunnsansvar – 5 studiepoeng
Profileringsemner Finansregnskap - 15 stp
Profilerinsemner Skatte- og avgiftsrett - 15 stp
Profileringsemner Rettslære - 7,5 stp
Profileringsemner Regnskapsførerregelverket og
regnskapsorganisering

Oppfylt i Bachelor i regnskap
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare (7,5 sp)
Innføring i finansregnskap (7,5)
Regnskapsanalyse og verdsettelse (7,5 sp)
Finansiering og investering (7,5 sp)
Driftsregnskap og budsjettering (7,5 sp)
Organisasjon (7,5 sp), Markedsføring (7,5 sp)
Strategi og rådgivning (5 sp)
Virksomhets og regnskapsorganisering (5 sp)*
Samfunnsøkonomi mikro (7,5 sp)
Samfunnsøkonomi makro (7,5 sp)
Matematikk (7,5)
Statistikk (7,5 sp)
Anvendt metode (5 sp)
Ex. Phil (7,5 sp)
Videregående regnskap (10 sp)
Årsregnskap/God regnskapsskikk 15 sp
Skatterett (15 sp)
Rettslære 7,5 sp
Virksomhets og regnskapsorganisering (5 sp) *.

Profileringsemner øvrige – til totalt 60 sp

Praktisk Regnskapsføring (15 sp)
Offentlig regnskap (7,5 sp)
Arbeidsrett (5 sp)
*Virksomhets og regnskapsorganisering er et organisasjonsfag, men dekker også påkrevd tematikk innen kategorien
Regnskapsføreregelverk og regnskapsorganisering.
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I tillegg til denne inndelingen, beskriver NRØA en god del andre retningslinjer, deriblant navn,
opptakskrav, innhold i hver emnekategori etc. Fakultetet benytter NRØA sine retningslinjer i arbeid
med studieprogrammene, og streber etter å oppfylle dem ned på detaljnivå.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen for Bachelor i regnskap. Den viser studiets innhold med en
kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og «Læringsutbytte».
Oppbygging av programmet og progresjon blir beskrevet under «Beskrivelse av studiet». I tillegg
vises studiemodellen under «Programoversikt», med (når den leses på nett) mulighet for å trykke seg
inn på de enkelte emnene og lese emnebeskrivelsene.
Muligheter for utveksling er normalt beskrevet under «Utenlandsopphold». Dette programmet har
svært begrensede muligheter for utveksling, noe som er begrunnet under Krav til studietilbudet,
punkt 8.
Programbeskrivelsen inneholder også annen relevant informasjon som opptakskrav og muligheter
for videre utdanning.
Vi mener at programbeskrivelsen, som hvert år publiseres på Nord universitets nettsider,
tilfredsstiller kravet til informasjon om studietilbudet.

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en arbeidsgruppe
som skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi ved den nye
Handelshøgskolen. Gruppen ble ledet av prodekan for utdanning, Levi Gårseth-Nesbakk. Målet med
arbeidet var å samkjøre studieplanene slik at bachelorprogrammene og årsstudiene i Bodø, Steinkjer
og Mo i Rana fikk samme studieplan fra og med høsten 2017.
Utover vinteren og våren 2016 ble det arbeidet med å utforme ny studiemodell, og påfølgende
sommer og høst ble alle emnebeskrivelser utarbeidet med mål om å at de skulle oppfylle alle
kvalitetskravene fra NOKUT, samt deskriptorene på nivå 6 i NKR. De nye studieplanene, deriblant for
Bachelor i regnskap, ble vedtatt i lokalt utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen 16. november 2016
(vedtakssak 34/2016).
Læringsutbyttet for Bachelor i regnskap på programnivå er
Kunnskap:
kandidaten skal:
•

Ha kunnskap om regnskapsførers rolle i samfunnet
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•

•
•
•
•
•

Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og
metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag, samfunnsøkonomi og metodefag,
med spesiell vekt på regnskap og regnskapsrelaterte områder.
Kjenne til sentrale tema innen etikk, filosofi og juridisk metode, særlig innenfor skatterett og
arbeidsrett.
Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder.
Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen regnskap og bedriftsøkonomi.
Ha kunnskap om bedriftsetablering og teknologisk utvikling innenfor regnskapsfaget og
innovasjonssystemer.
Kjenne til innholdet i og forskjeller mellom ulike regnskapsmodeller og regnskapsteorier.

Ferdigheter:
Kandidaten skal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunne gjøre faglige vurderinger innen områdene regnskap, skatte- og avgiftsrett samt
rettslære, og tilhørende rapportering etter gjeldende regelverk.
Kunne, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter
og arbeidsoppgaver etter beste praksis.
Kunne utvikle gode rutiner og interne kontrollsystemer for regnskapsfører- og
rådgivningsoppdrag.
Kunne vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, juridiske, etiske og
miljømessige konsekvenser av beslutninger og handlinger.
Kunne ta økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i knappe ressurser slik at det
best mulig fyller organisasjonens mål.
Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
Kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det
belyser en problemstilling
Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunne vurdere spenningsforhold mellom teori og praksis innenfor regnskapsførerfaget.
Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene
og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette
identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor organisasjonsutvikling.
Kjenne til relevante faglige verktøy som regnskapsprogramvare, teknikker og uttrykksformer.
Ha kjennskap til internasjonal utvikling innenfor regnskapsfaget og betydning for nasjonalt
regelverk og praksis.
Kjenne til krav og metoder knyttet til løpende kunnskapsoppdatering innenfor fagfeltet.
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Læringsutbyttet har syv punkter under «kunnskap», ni under «ferdigheter» og åtte under «generell
kompetanse». Til sammen gir disse et godt bilde av hva de ferdige kandidatene skal kunne. Vedlagt
finnes en tabell som viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå. Beskrivelsen
er utarbeidet blant annet med utgangspunktet i malen gitt i NKR og behandlet i lokalt
utdanningsutvalg ved HHN, der det også sikres at retningslinjene følges. Tabellen viser at
læringsutbyttet er i overensstemmelse med gitte retningslinjer.
Da læringsutbyttet på programnivå skulle utarbeides, tok man utgangspunktet i de eksisterende
beskrivelsene som fantes for Bachelor i regnskap og revisjon (Bodø og Mo) og Bachelor i regnskap
(Steinkjer). Det måtte en god del justeringer til, ikke nødvendigvis fordi innholdet i ny studieplan var
så annerledes, men fordi beskrivelsen var for lite utfyllende. Ny programbeskrivelsen ble derfor
utarbeidet basert på nye emnebeskrivelser, men det var en toveis prosess. Noen elementer som var
nødvendige i læringsutbyttet i programmet, ble også lagt inn i bestemte emner. Alle
emnebeskrivelsen har punkter under de samme tre hovedpunktene som er gitt i
læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå. Læringsutbyttet på programnivå har hentet inn
elementer fra de ulike emnene, både ved å trekke det som har felles tematikk inn som mer generelle
punkter, og ved å hente inn særegne punkter som er viktige i en Bachelor i regnskap.
Navnet på studieprogrammet Bachelor i regnskap (engelsk Bachelor in Accounting) gjenspeiler det
faktiske innholdet i studieprogrammet. Det framgår også av navnet at programmet fører til en
bachelorgrad. Som beskrevet tidligere, følger programmet detaljerte retningslinjer for innhold, både
hjemlet i forskrift og etter retningslinjer fra NRØA. Etter å ha fullført Bachelor i regnskap kan
kandidatene søke om autorisasjon som regnskapsførere.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.
NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) er et råd under universitet- og
høgskolerådet. NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og
forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. NRØA har fagkomiteer som har som formål å
utvikle en felles forståelse av hvilket faglig innhold i bachelor- og masterutdanningene må ha for å
være av tilfredsstillende kvalitet og relevant for samfunnslivet. Ved å følge retningslinjene til NRØA
sikrer man derfor i stor grad at studieprogrammet til enhver tid er faglig oppdatert og har tydelig
relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Bachelor i regnskap ved HHN følger alle relevante
retningslinjer ved NRØA.
I arbeidet med å samkjøre studieplanene, ble det fokusert på en modernisering av programmet,
blant annet ved å implementere bruk av relevant programvare i flere av emnene. I Bodø hadde man
tidligere et rent IKT-emne, som for mange studenter opplevdes som noe løsrevet fra resten av
programmet. Med innspill for miljøet i Nord-Trøndelag valgte man å innfri kravet om IKT i
utdanningen ved implementere det i relevante emner. Dette resulterte blant annet i emnet
Bedriftsøkonomi med programvare, der studentene bruker nettopp relevant programvare i arbeid
med bedriftsøkonomiske problemstillinger.
Vet utarbeidelse av ny studieplan, ble hvert emne ble gjennomgått av emneansvarlig i samarbeid
med foreleserne fra de ulike studiestedene. Emnet ble da oppdatert både ut fra de krav som ligger i
NRØA og ut fra forelesernes kompetanse. Det ble avholdt seminar, slik at alle kunne møtes fysisk.
Dette er noe HHN har fortsatt med for bachelorprogrammene. En gang i semesteret avholdes nå
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KOPPS (Koordinerings, planleggings-, og studiekvalitetsseminar), der emneansvarlige og forelesere på
bachelorprogrammene som tilbys på flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som
hvilke godkjente vurderingsformer som finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc. Ikke minst er det et
viktig møteforum for emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele
programmet.
Mange av de vitenskapelig ansatte er i kontakt med miljø utenfor universitetet, alt fra potensielle
arbeidsgivere til ulike typer nettverk, som til en viss grad beskrevet under nettverket. Det å holde seg
oppdatert på hva samfunnet krever av kandidater, bidrar naturligvis til at HHN kan tilby relevant
undervisning. I tillegg benyttes tilbakemeldinger fra en rekke undersøkelser, som studiebarometeret,
kandidatundersøkelser, undersøkelser som jevnlig utføres for økonomiutdanningene etc. til å gå
gjennom studieprogrammene og se på deres relevans.
Handelshøgskolen benytter seg også av eksterne panelvurderinger av studieprogram. Dette vil også
kunne benyttes på Bachelor i regnskap. Fakultetet har også et «Advisor Board» som i står grad består
av alumner med ledende stillinger hos relevante arbeidsgivere for kandidater fra HHN. Advisor Board
inviteres ofte til innspill når større studieprogram revideres.
Kandidater fra programmet vil være svært relevante for store deler av arbeidslivet og vil være godt
rustet til å gå inn i varierte stillinger i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner som for
eksempel økonomikonsulent, kunderådgiver i tillegg til stillinger innen prosjekt, HR, forvaltning og

lignende. De får en får en særlig kompetanse innen regnskap da utdanningen oppfyller utdanningskravet

som fører til tittelen «autorisert regnskapsfører».

Ved å følge NRØA-kravene, er alle kandidater fra Bachelor i regnskap kvalifiserte til å søke om opptak
til masterstudier i økonomi og administrasjon ved norske universiteter og høgskoler, forutsatt godt
nok karaktersnitt.
Vi anser det som rimelig tydelig både ut fra navn og beskrivelse av programmet hvilken relevans det
har for arbeidslivet, og for videre studier. Vi vet også at kandidater med denne type utdanning
etterspørres, da det er nødvendig for å bli autorisert regnskapsfører.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i overkant av 40 timer per
uke i løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, egenarbeid ved selvstudium og
gruppearbeid, eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
Studentene på Bachelor i regnskap har normalt i omtrent 20 timer forelesning per uke, i
undervisningsperioden. Resten er da satt av til egenarbeid. Det er vanskelig å fastsette en nøyaktig
fordeling av egenarbeidet mellom selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil
gå noe inn i hverandre. Fordeling av arbeidsbelastningen vurderes som følgende:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, gruppeøvinger etc.): 240 timer
Selvstudium: 360 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer
11
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Innholdet i programmet, derunder omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som
legger denne mengden tid inn i studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Vi vet dessverre
av studentundersøkelser at mange studenter bruker betydelig færre antall timer på studiene, noe
som igjen kan gi utslag på resultatene. Det er også vanskelig å sette et tydelig skille mellom
selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig nok vil gå inn i hverandre.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studietilbudet er tilpasset NRØA-kravene for økonomisk-administrative utdanninger og er bygd opp
med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområdene. Hvert semester bygger videre på
kunnskaper tilegnet i foregående semester, slik at studentene får en naturlig progresjon i
læringskurven.
Vedlagt finnes en omfattende tabell som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i
de ulike emnene. Denne dokumenterer at studiets innhold stemmer godt overens med
læringsutbyttet for de ferdig utdannede kandidatene.
Studieprogrammet er et campusbasert heltidsstudium, det vil si ukentlige ansikt-til-ansikt
forelesninger innenfor emnene skjer på studiestedene Bodø og Steinkjer.
Studentene har på begge studiestedene tilgang til universitetets bibliotekstjenester.
Universitetsbiblioteket har avdelinger på hvert studiested, med litteratur
innenfor de fagene det undervises i på studiestedet. Dette omfatter kontakt mot fagmiljøet,
opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive fagmiljø. Alle
studenter kan låne på alle bibliotekene, som tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån,
digitale tilrettelegginger og tilganger til bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring,
veiledning og brukeropplæring. I bibliotekene finner studentene arbeidsplasser hvor
de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk. Bibliotekene har alle en stille lesesal, grupperom og
åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-help ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets lokaler på de tre aktuelle
studiestedene. Alle emnene har egne elektroniske læringsplattformer på internett (Fronter). Her blir
det lagt ut fagstoff, framdriftsplan, forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid
kan holde seg oppdatert. Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På hvert
studiested finnes multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Fronter og studentpost, innlogging til
systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan.
Bachelor i regnskap er et studieprogram som i all hovedsak består av forelesninger og egenarbeid, og
utløser ikke spesielle behov for laboratorielokaler eller annen mer krevende infrastruktur. Vi mener
derfor at tilgjengelig infrastruktur er tilfredsstillende for at studentene kan gjennomføre sitt
studieløp.
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Studieprogrammet Bachelor i regnskap tilbyr varierte undervisnings- og læringsformer som
forelesninger, kollokvier, arbeid med obligatoriske innleveringer og oppgaver, praktiske øvelser og
gruppearbeid. Vurderings- og undervisningsformen i de ulike emnene er gitt i vedlagte
emnebeskrivelser.
Foreleserne bruker ulike virkemidler for å engasjere studentene og oppnå læringsutbyttet. Noen
velger å spille inn små videosnutter som viser noen av de vanskeligste elementene i emnet, andre
lager oppsummeringsvideoer, og vi har forelesere som viser relevante Youtube-videoer. Dette blir
som supplement til ordinære enveis-forelesninger. I tillegg inneholder flere av emnene gruppearbeid,
arbeid med konkrete case, i andre emner er det felles presentasjoner foran studentgruppen, som
igjen skal gi tilbakemeldinger etc. I tillegg inneholder flere av emnene gruppearbeid og arbeid med
konkrete case. Studentene må slik ta en aktiv rolle i læringsprosessen, ved at de arbeider med og
diskuterer det faglige innholdet.
Vurderingsformene er i henhold til godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet. Følgende
vurderingsordninger benyttes i programmet:
Skriftlig skoleeksamen (3, 4, 5 eller 6 timer)
Obligatorisk arbeid (noen individuell, noen i gruppe)
Oppgave
Den vanligste vurderingsformen er skriftlig skoleeksamen av 4 eller 5 timers varighet, ofte med et
obligatorisk arbeid i tillegg. Innholdet i det obligatoriske arbeidet varierer veldig. Fordi om det i de
godkjente listene kun heter obligatorisk arbeid, varierer innholdet her blant annet fra besvarelser på
regneoppgaver, resultat av et gruppearbeid eller at studentene leverer en rapport de får
tilbakemelding på. Studentene gjennomfører dermed varierte vurderingsformer, og testes på ulike
måter.
Hver enkelt undervisnings- og vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå
læringsutbyttet i det spesifikke emnet. Mange av emnene her er tallfag/faktafag, der skriftlig
skoleeksamen egner seg godt til å teste studentenes kunnskaper og ferdigheter, da også på grunnlag
av deres generelle kompetanse. For mange av emnene er det også obligatoriske arbeid, der ikke
minst ferdighetene testes i stor grad. Innholdet i disse er tilpasset slik at den delen av læringsutbyttet
som ikke like godt kan testes med skriftlig skoleeksamen, ivaretas her. Alle emnebeskrivelsene
behandles i lokalt utdanningsutvalg. Utvalget, og ikke minst utvalgets leder har stor fokus på å sikre
at læringsutbyttet skal kunne testes med valgt vurderingsform.
Det brukes ulike digitale verktøy i flere kurs for å bidra til studentenes rolle i læringsprosessen. Blant
annet brukes en bedriftssimulator i FIN1002 Finansiering og investering hvor studentene jobber i
grupper og skal drive en bedrift mest mulig lønnsomt over flere år. Studentene må da anvende i
praksis det meste av pensum i kurset. Det er også en utstrakt bruk av case-oppgaver i flere kurs.
Mange av foreleserne bruker også korte, interaktive spill i timen, for eksempel quiz’er gjennom
Kahoot, hvor studentene deltar aktivt i å svare på både individuelle spørsmål og gruppeoppgaver.
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Slike spørsmålsrunder er svært effektive for både studenter og foreleser, da man får umiddelbar
tilbakemelding på hvilke temaer man bør fokusere på, eventuelt beherskes tilstrekkelig.
Som beskrevet over har studentene en aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn
før må involveres i undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i
begrenset grad. De er naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av
muntlige presentasjoner, skriftlige innleveringer osv. i løpet av hele semesteret.
Det er lagt opp til jevnlig kontakt mellom de ulike emneansvarlige og mellom emneansvarlig og de
ulike hovedforeleserne i samme emne. Den mest formaliserte kontakten skjer på de halvårlige
KOPPS-seminarene (beskrevet under punkt 2). Det er ikke lagt opp til særlig kontakt på tvers av
studentgruppen på de ulike studiestedene. Studentgruppen er stor nok per studiested, slik at
fakultetet ikke har sett noe behov for det. Noe kontakt er det likevel, blant annet gjennom
studentforeninger.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Studentene møter forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Noe av
pensumlitteraturen på Bachelor i regnskap er kompendier. Disse består av forskning tilgjengeliggjort i
form av artikler. Kompendiene oppdateres jevnlig for å sikre at det er relevant og nyeste forskning
studentene får underving i.
Deler av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bruker en del av arbeidstiden sin på forskning- og
utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferansen og
bidrar til utvikling av studieprogrammets faginnhold på jevnlig basis. Dette fører da til at de er faglig
oppdatert på det nyeste av forskning på fagområdet, som igjen kommer studentene til gode gjennom
forskningsbasert undervisning i flere emner. Forelesere vil for eksempel kunne dra inn relevante
eksempler fra nyeste forskning.
Studentene blir eksponert for relevant forskning i flere av kursene som gis. For eksempel, i kurset
FIN2001 Finansiering og investering er det en inngående gjennomgang av en svært sentral modell i
finans. Studentene gis et overblikk over forskning de siste ti årene som viser hvordan denne
modellen ikke nødvendigvis er korrekt i praksis. I tillegg anbefales alle studentene å finne innovative
problemstillinger for bacheloroppgaven som dermed nødvendigvis medfører at de går gjennom
relevant forskning i det feltet de er interessert i. I kurset ECO1003 Samfunnsøkonomi, makro
presenteres flere resultater fra nyere forskning. Eksempelvis, hvordan sammenhengen mellom
økning i pengemengden og inflasjonen har brutt sammen, og hvordan betydelige gjeld hos bedrifter
og husholdninger forsterker lavkonjunkturer.
Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for det vitenskapelig ansatte tilknyttet programmet.
Denne listen viser at forskningen i høy grad er relevant for temaer innen regnskap. Forskningen er
ytterligere beskrevet under punkt 5 Fagmiljø, der også relevansen er utdypet.
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(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Alle emnene på Bachelor i regnskap undervises på norsk, med norsk litteratur. Hovedgrunnen for
dette er de strenge føringene gitt i regnskapsloven og av NRØA som beskrevet under punkt 1 på
Forutsetning for akkreditering. Studieplanen til Bachelor i regnskap følger disse til minste detalj, og
der er det ikke mye rom for internasjonalisering. Det er det norske systemet, med norske
regnskapsregler og skatterett studentene skal lære for å kunne autoriseres som regnskapsførere i
Norge.
Litteraturen innen regnskapsområdet er nesten utelukkende på norsk. Nå hadde det vært mulig å
lagt inn litt engelsk litteratur på første året, der programmet består av mer generelle
innføringsemner. For MTT1001 Matematikk er det lagt opp til engelsk støttelitteratur, men også her
er selve pensumboka på norsk. På grunn av norske forelesninger med norsk pensum, har ikke
internasjonale studenter utenfor de nordiske landene mulighet til å følge undervisningen. Det eneste
innslaget av internasjonalisering i studentgrupper, er da noen få skandinaver som følger
programmet.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
På grunn av de strenge føringene gitt av NRØA, som krav for å kunne søke autorisasjon som
regnskapsfører, er det lite mulighet for utveksling på Bachelor i regnskap. Som beskrevet i punktet
over, er det norske retningslinjer de skal lære.
I første studieår, spesielt 2. semester, har studieplanen en del generelle emner som rimelig enkelt lar
seg erstatte av tilsvarende emner i utlandet. Regelverket ved Nord åpner derimot ikke for utveksling
så tidlig, da studentene normalt må ha bestått minimum 30 studiepoeng innen søknadsfristen. Dette
muliggjør ikke søking før i 2. semester, for så å kunne reise ut 3. semester.
Programmet har også flere emner der det holdes nasjonale prøver, som studenten må avlegge i
Norge, deriblant Skatterett, Årsregnskap/God regnskapsskikk og Rettslære. Ved utveksling må
dermed studentene returnere tidlig nok til å kunne avlegge disse 2. og 3. årsemnene.
Dersom en student har et veldig sterkt ønske om å reise ut, lar det seg likevel normalt ordne med en
individuell studieplan. Studenten må da belage seg på å ta noen fag i noe omvendt rekkefølge enn
anbefalt, og muligens måtte ta noen ekstra emner (normalt de med nasjonale prøver) etter
oppholdet.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Det er ikke obligatoriske praksis i studieprogrammet.
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Vedlagt finnes en oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. En kortversjon av dette
miljøet er gitt i under punkt 4, under Krav til Fagmiljø. Tabell 2 under viser antall studenter første
semester (høst 2016), basert på de opprinnelige programmet som da ble tilbudt. Fra høsten 2017 vil
det kun være opptak til tre program; Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap og
Årsstudium i økonomi og ledelse. Hvert av programmene vil ha felles studieplan, på tvers av
studiestedene. Årsstudiet utgjør første året av de to bachelorgradene. Tabell 3 viser forventet antall
studenter framover.
Tabell 2: Antall aktive studenter høsten 2016
Studieprogram
Årsstudium i bedriftsøkonomi
Årsstudium i økonomi og ledelse
Årsstudium i økonomi og ledelse

Studiested
Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

Aktive 1. årsstudenter 1.10.16
53
41
37

Regnskap, bachelorgradsstudium
Bachelor i regnskap og revisjon

Steinkjer
Bodø

19
28*

Bachelor i økonomi og
administrasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer
Bodø
Mo i Rana

77
70
33

Tabell 3: Forventet antall studenter første semester, per studieprogram med ny studieplan
Forventet antall
studenter første år

Forventet antall
studenter ved full drift*

Studieprogram

Studiested

Årsstudium i økonomi og ledelse

Steinkjer

50

50

Bodø

50

50

Mo i Rana

40

40

Steinkjer
Bodø

20
20*

50

Bachelor i regnskap og revisjon
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50

Bachelor i økonomi og ledelse

Steinkjer

60

120

Bodø

70

140

Mo i Rana
30
60
*Revisjonsdelen legger over på nytt masterprogram, og det forventes derfor noe færre studenter
**Antall studenter forventet ved full drift er beregnet ut fra antall førsteårsstudenter ganget med 2
eller 2,5 for bachelorstudiene, for å ta høyde for frafall.
Med utgangspunkt i tabell 2 har vi estimert antall studenter i tabell 3. For Bachelor i regnskap vil det
være ca. 20 studenter i Steinkjer og på Bodø. Disse studentene vil første året ha felles undervisning
med både Årstudium i økonomi og ledelse og Bachelor i økonomi og ledelse. De vil da være ca. 150
studenter på Steinkjer og 130 i Bodø på første året i programmet. Studentene vil også videre ha en
del undervisning sammen med studentene på Bachelor i økonomi og ledelse, da det er en god del
emner som er felles for disse programmene.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i regnskap utgjør 27 personer, fordelt på Steinkjer og Bodø. Vi mener
fagmiljøet ut fra størrelse og sammensetning godt kan ivareta studentgruppen på ca. 20 studenter
per studiested. Deres kompetanse er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man ser opp mot studiets
egenart, er det også godt dekkende. Det er satt sammen slik at det dekker emnene som inngår i
studieprogrammet.
I vedlagte oversikt over fagmiljøet er de gruppert inn i ulike kategorier, ut fra deres
undervisningsområde i studiet. Områdene er valgt ut fra NRØA sine krav til innhold. Dersom man ser
på de sentrale emner (bedriftsøkonomiske emner, definert senere i søknaden) i første omgang, er
faggruppen godt kvalifisert til å dekke innholdet i programmet. De har mye kompetanse og lang
erfaring innen det bedriftsøkonomiske fagfeltet. Det bedriftsøkonomiske fagfeltet er kjerneområdet
til Handelshøgskolen, og også der fakultetet tilbyr en doktorgrad. Flere av de som underviser i dette
området har nettopp sin doktorgrad innen bedriftsøkonomi fra HHN, som Levi Gårseth-Nesbakk,
Thor-Erik Sanberg Hanssen og Kjersti Granås Bardal. I tillegg har noen av foreleserne svært relevant
praksis og kontakt med arbeidslivet, som Nina Vikdal og Sissel With Stephansen som har sine
hovedstillinger i Ernst & Young. Også i de øvrige emnene er kompetansen til å dekke innholdet i
programmet godt ivaretatt. Handelshøgskolen har et bredt fagmiljø, som også framgår av vedlegget
om faggruppene ved HHN. Slik programmet og undervisningskabalen er sammensatt er den enkelte
foreleser godt kvalifisert til å undervise i sine emner.
I tillegg skal fagmiljøet være kompetansemessig stabilt. Som det framgår av samme vedlegg, har
nesten samtlige vitenskapelig ansatte (24 av 27) fast stilling ved Nord universitet, og av disse er det
også kun to som ikke har sin hovedstilling ved Nord. Begge disse (Sissel With Stephansen og Nina
Vikdal) har ekstern hovedstilling, hvor de arbeider som revisorer. Deres kompetanse inn i
studieprogrammet er dermed særdeles relevant.
Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig. I tillegg til de 27 som i dag er planlagt med bidrag inn
i studieprogrammet, har HHN lyst ut en stilling til å dekke emnene Skatterett og Arbeidsrett på
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Steinkjer. Når denne personen ansettes, vil den også inngå i fagmiljøet. Noen nyansettelser, eksterne
som hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil være
naturlig i et såpass stort fagmiljø. Vi anser det likevel som robust, og det er ingen indikasjoner på at
ikke fagmiljøet vil være like stabilt framover som det er nå.
Dersom man ser på fordeling av fagansatte per studiested, viser vedlegget med oversikt over
fagmiljøet at det er 11 personer tilknyttet undervisningen i Steinkjer og 16 tilknyttet Bodø. Med
nyansettelsen innen jus, blir det da 12 personer tilknyttet Steinkjer. I snitt gir dette at en foreleser i
Steinkjer underviser to emner a 7,5 sp hver. For Bodø vil tallet være lavere. Dette skyldes dels at de
vitenskapelig ansatte benyttes inn i flere studieprogram, inkludert flere masterprogram, kombinert
med at det er høyere andel førstekompetanse i Bodø-miljøet, og dermed mindre tid avsatt til
undervisning (i snitt) per stilling.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. I tabellen nedenfor vises en oversikt. Det
henvises til de enkeltes CV-er for mer detaljert informasjon. Noen av foreleserne har pedagogikk,
noen har didaktikk, andre har diverse kompetanse knyttet til teknologi i undervisningen, mens noen
ikke har formell utdanningsfaglig kompetanse. Det er mange erfarne forelesere på programmet, som
har tilegnet seg praktiske kunnskaper på feltet i løpet av årene, som ikke vil framkomme i en slik
oversikt.
Tabell 4: Utdanningsfaglig kompetanse hos vitenskapelig ansatte ved Bachelor i regnskap.
Vitenskapelig ansatt

Utdanningsfaglig kompetanse

Alf-Håvard Dahl

Kurs i pedagogikk og didaktikk

Astrid Svengård

Excel i undervisning og på eksamen. Videoforelesninger.

Børre Anton Olsen

«Pedagogikk i open læring» (kurs i bruk av digital teknologi i
undervisning)
Høyskolepedagogikk

Frode Soelberg

Lektor
Fagdidaktikk i Markedsføring

Jorunn Grande

Høgskolepedagogikk

Kjersti Granås Bardal

Deltatt i deler av kurset Universitetspedagogikk

Morten Stene

Høgskolepedagogikk

Handelshøgskolen har nå to opprykksprogram, med totalt 40 vitenskapelig ansatte i løp:
Professorskolen der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk til
professor, og førstelektorskolen, der høgskole- og universitetslektorer gis et program for å fremme
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opprykk til førstelektor. Noen av de vitenskapelig ansatte tilknyttet Bachelor i regnskap deltar på
disse programmene, blant andre Sissel W. Stephansen og Nina Vikdal. Ambisjonen er at de i løpet av
en 2-3 års periode skal inneha førstekompetanse. Grunnlaget for dette opprykket er i stor grad fokus
på pedagogisk arbeid med undervisning. Som del av programmet må de redegjøre for sine
pedagogiske vurderinger av undervisningen og for hvordan de bruker ulike pedagogiske virkemidler.
Dette må være dokumenterbart. Det arbeides dermed med den utdanningsfaglige kompetansen i
miljøet tilknyttet Bachelor i regnskap.
Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig ansatte til gode. Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel
for Inspera, der det er tilgjengelig opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen
Canvas/Fronterkontakt, hvor de ansatte kan få hjelp ved behov. De vitenskapelig ansatte ved HHN
har lite formalkompetanse innen teknologi, men det kurses og gis individuell opplæring ved behov.
En del av foreleserne har god kompetanse innenfor regnskapssystemene som benyttes, og holder seg
oppdatert ved kontakt med næringen.
Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen har i tillegg en prodekan
utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme
åremålsperiode som dekanperiode. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget
ved HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som
er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget kan fatte vedtak som omhandler Bachelor i regnskap, der
gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert studieprogram har en
programansvarlig.
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Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Levi Gårseth-Nestbakk er studieprogramansvarlig for Bachelor i regnskap. Som
programansvarlig har Gårseth-Nesbakk dermed definerte oppgaver som følges opp. Gårseth-Nesbakk
er fast ansatt ved Handelshøgskolen siden 2007. Han har doktorgrad innen bedriftsøkonomi med
fokus på regnskap. Hans kompetanse er dermed svært relevant i rollen som programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt er det gitt en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen
nedenfor er det gitt en oppsummering av denne.
Tabell 4: Fagmiljø som inngår i Bachelor i regnskap, kortversjon.
Ansatte som bidrar faglig
Thor-Erik S. Hanssen
Alf Håvard Dahl
Astrid Svendgård
Birgitte Hovdan Molden
Brit Torunn Rohnes
Brynjar Ole Svarva
Børre Anton Olsen
Finn Jørgensen
Frode Soelberg

Stillingsbetegnelse
Førsteamanuensis
Amanuensis
Universitetslektor
Stipendiat
Førsteamanuensis
Førstelektor
Amanuensis
Professor
Førsteamanuensis

Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Hassa Pedersen
Jorunn Grande
June Borge Doornich
Kjersti Granås Bardal

Stipendiat
Universitetslektor
Amanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

Ansettelsesforhold Årsverk Undervisningsområde
H/Fast
0,60 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,15 Administrasjonsfag
H/Fast
0,30 Bedriftsøkonomi
H/Midlertidig
0,05 Metodefag
H/Fast
0,40 Metodefag
H/Fast
0,40 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,15 Bedriftsøkonomi
H/Fast
0,35 Samfunnsøkonomi
H/Fast
0,25 Metodefag
Organisasjonsfag
H/Fast
0,30 og filosofi
Ikke H/Fast
0,15 Jus
H/Fast
0,15 Samfunnsøkonomi
H/Fast
0,15 Metodefag
H/Fast
0,20 Organisasjonsfag
H/Fast
0,15 Bedriftsøkonomi
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Kåre Bye
Levi Gårseth-Nesbakk
Nina Vikdal

Amanuensis
Førsteamanuensis

Morten Stene
Førsteamanuensis
Nina Kramer Fromreide
Universitetslektor
Ove Daniel Jakobsen
Professor
Petter Pettersen
Universitetslektor
Sissel With Stephansen
Universitetslektor
Steinar Gran
Førstelektor
Thomas Leirvik
Førsteamanuensis
Torstein A. Gustavsen
Studiestedskoordinator
Sum totalt (årsverk)
Årsverkt innen bedriftsøkonomi
Årsverk førstekompetente innen bedriftsøkonomi
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetente (årsverk)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

H/Fast
H/Fast
Ikke H/Midlertidig
H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,30 Samfunnsøkonomi
0,60 Bedriftsøkonomi
0,15 Bedriftsøkonomi
Administrasjonsfag og
0,40 metodefag
0,15 Administrasjonsfag
0,20 Filosofi
0,30 Metodefag
0,20 Bedriftsøkonomi
0,60 Bedriftsøkonomi
0,75 Bedriftsøkonomi
0,25 Bedriftsøkonomi
8,2
4,7
3,6
48
67
92

Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil
arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om emnet er nytt
eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen
gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning bidrar flertallet med veiledning på
bacheloroppgaven. Dette er ikke tatt med i oversikten, da belastningen vil variere fra år til år ut fra
antall studenter per veileder.
Som tabellen over viser er 92 % av årsverkene tilknyttet studieprogrammet bidrag fra ansatte med
hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50 % er dermed oppfylt. For å oppfylle
kravet om førstestillingskompetanse i sentrale deler av studietilbudet, må de sentrale delene først
defineres.
Studiemodellen til Bachelor i regnskap ser slik ut (emner som inngår i de sentrale delene er
understreket):
Figur 1: Studiemodell Bachelor i regnskap
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

Matematikk 7,5 sp

Statistikk 7,5 sp

Regnskapsanalyse og
verdsettelse
7,5 sp

Arbeidsrett
5 sp

Skatterett
15 sp

Ex. Phil 7,5 sp

Rettslære 7,5 sp

Samfunnsøkonomi
mikro

Samfunnsøkonomi
makro

Årsregnskap/God regnskapsskikk
15 sp
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7,5 sp

7,5 sp

Bed.øk. analyse
med programvare
7,5 sp

Innføring i
finansregnskap
7,5

Finansiering og
investering
7,5 sp

Driftsregnskap og
budsjettering
7,5 sp

Praktisk regnskapsføring
15 sp

Organisasjon
7,5 sp

Markedsføring
7,5 sp

Anvendt metode
5 sp

Videregående
Regnskap
10 sp

Offentlig
regnskap
7,5 sp

Virksomhets og
regnskapsorganisering
5 sp

Strategi og
rådgivning 5 sp

I oversikten over fagmiljøet er det angitt innenfor hvilket fagområde i studieprogrammet den enkelte
underviser i. Vi har valgt å kategorisere i seks fagområder; bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi,
metodefag, administrasjonsfag, filosofi og jus. De fire første kategoriene er fagkategorier definert av
NRØA. For å bli autorisert regnskapsfører etter en fullført bachelor i regnskap, må studiemodellen
oppfylle en del krav gitt av NRØA (beskrevet under første del, punkt 1, se vedlegg). Det er dermed
naturlig å bruke de føringene som legges av dem. Filosofi er lagt til for å dekke Ex. Phil, og jus vil være
et naturlig område for å dekke skatterett og arbeidsrett. Ut fra de definerte fagområdene, er det
bedriftsøkonomi som utgjør de sentrale delene av programmet. Det bedriftsøkonomiske området
omfatter også de rene regnskapskursene. Totalt er det da 90 av 180 studiepoeng som inngår i det
sentrale området.
I de sentrale emnene er det da 6 personer med førstekompetanse som bidrar: Thor-Erik Sandberg
Hanssen (førsteamanuensis), Brynjar Ole Svarve (førstelektor), Kjersti Granås Bardal
(førsteamanuensis), Levi Gårseth- Nesbakk (førsteamanuensis), Steinar Gran (førstelektor) og
Thomas Leirvik (førsteamanuensis). Alle disse er fast ansatte med sin hovedstilling ved Nord
universitet. Alle bidrar betydelig inn i programmet, og utgjør til sammen 3,6 av de 8,2 årsverkene.
Personene med førstekompetanse bidrar inn i programmet på flere måter. Levi Gårseth-Nesbakk er
programansvarlig. Han var sterkt involvert i utformingen av programmet, og ledet gruppen som
utarbeidet ny studieplan. Han er også emneansvarlig i flere emner. Handelshøgskolen har kun en
emneansvarlig per emne, fordi om emnet tilbys flere steder. Det kan være flere hovedforelesere i
samme emne, en per studiested, men altså bare en emneansvarlig. Siden emneansvarlig er sterkt
involvert i utformingen av emnene, vil de slik bidra med sin førstestillingskompetanse inn i emner.
Også emner der emneansvarlig ikke er førstestillingskompetent, vil hovedforeleser som er
førstestillingskompetent kunne bidra, både i form av undervisning, i utformingen av emnet og ved
valg av pensum.
Handelshøgskolen avholder en gang i semesteret KOPPS (Koordinerings, planleggings-, og
studiekvalitetsseminar), der emneansvarlige og forelesere på bachelorprogrammene som tilbys på
flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som hvilke godkjente vurderingsformer som
finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc. Ikke minst er dette blitt et viktig møteforum for
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emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele programmet. Her vil de ulike
foreleserne kunne dra nytte av personer med førstestillingskompetanse i diskusjon om innhold og
utføring av sine emner.
Hvor mye hver enkelt person med førstestillingskompetanse bidrar inn i programmet, er redegjort
for i vedlagte tabell over fagmiljøet. Dersom personen har førstestillingskompetanse er de merket
gult, og dersom området de bidrar inn er sentrale deler av programmet, er dette merket grønt. De
personene som bidrar inn i de sentrale delene av programmet (som her er kategorien
bedriftsøkonomi), bidrar ikke i andre områder. Tabellen gir dermed god oversikt over hvor mye
førstekompetanse som finnes i de sentrale delen av programmet, og hvor mye hver enkelt
vitenskapelig ansatt bidrar.
Kravet om personer med førstestillingskompetanse i de sentrale delen av programmet er dermed
oppfylt.

a)For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Av de 27 personene tilknyttet programmet, har 13 førstekompetanse. Dette tilsvarer 48 % og kravet
om minimum 20 % er dermed oppfylt (se vedlagt oversikt over fagmiljø). Dersom man ser på
bidraget til disse 13 personene inn i programmet, utgjør det 67 % av årsverkene.

b)For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Utgår, da dette er et bachelorprogram.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i regnskap driver aktivt forskning og faglig utviklingsarbeid. 13 av de 27
personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har dermed avsatt tid til
forskning og utvikling som del av stillingen.
Vedlagt viser en komplett oversikt over publikasjonen til fagmiljøet de siste fem årene. Som
oversikten viser er publikasjonene av god kvalitet og relevante for programmets innhold. Totalt er
det 51 publikasjoner de siste fem årene (hentet fra 2012 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin), og
da er nok ikke alle fra 2017 med.
Publikasjonene skal være av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende er inkludert.
Om en forsker har valgt å skrive en kronikk i en dagsavis, er dette dermed ikke inkludert. Det betyr
ikke at ikke kronikker og tilsvarende er viktig for formidlingen, men i denne sammenhengen er
publikasjonslisten altså kvalitetssikret ved at kun poenggivende publikasjoner er tatt med. Dette
forkorter naturligvis listen betraktelig, men gjør den også sammenlignbar.
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For at publikasjonen skal gi uttelling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal
(tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet. Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publiseringskanaler (tidsskrifter, serier
og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i
finansieringssystemet.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold, og en betydelig andel av
publikasjonene er svært spesifikke for fagområdet. Et eksempel på dette er en publikasjon av
studieprogramansvarlig Levi Gårseth-Nesbakk, som omhandler regnskapsmessige hybridmodeller, og
dermed er særdeles relevant for programmet:
Gårseth-Nesbakk, Levi.
Faglige perspektiver på regnskapsmessige hybridmodeller - et eklektisk teoretisk opphav og
en motstridende ideologisk tilnærming. I:
Perspektiver på økonomistyring. Fagbokforlaget 2013 ISBN 978-82-450-1503-4. s.33-63
NORD
Som det framgår av vedlagte publikasjonsliste, er mange av publikasjonene svært relevante for en
Bachelor i revisjon. Totalt sett mener vi at vi har god dokumentasjon på at fagmiljøet driver aktiv
forskning og faglig utviklingsarbeid, med resultater på høyt nivå.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
En oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet er gitt under punkt 4, og i eget vedlegg.
Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:
•

Faggruppe økonomisk analyse og regnskap

•

Faggruppe innovasjon og entreprenørskap

•

Faggruppe marked, organisasjon og ledelse

•

Faggruppe trafikk

En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, og gjerne i flere faggrupper ved fakultetet, ved samarbeid på
tvers av miljøene. I tillegg har de fleste et variert nettverk utenfor Nord som beskrevet i vedlagte CVer. Eksempler som kan nevnes er The National Research School in Business Economics and
Administration, Norsk råd for økonomisk og administrative utdanninger (NRØA), RegnskapsNorge,
Revisorforeningen og miljø ved diverse andre universitet, som Akureyri Universitet på Island og
Universitetet i Vasa, Sverige.
Fagmiljøet deltar i de ulike nettverkene både ved at de har en formell rolle (som for eksempel Levi
Gårseth-Nesbakk som er medlem i NRØA), ved at de har samarbeid om forskning (som for eksempel
Kjersti Granås Bardal som er del av The National Research School in Business Economics and
Administration, som har fokus på forskningssamarbeid) og i mer uformell form ved at det er
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kollegaer (Sissel W. Stephansen og Nina Vikdal som begge arbeider i Ernst & Young, som er relevant
arbeidsgiver for denne studentgruppen).
Nettverkene er særdeles relevante, da mange av dem går direkte på kjerneområdet i Bachelor i
regnskap. NRØA har en rekke faggrupper som legger føringer for studieprogram innen det økonomisk
fagområdet. Levi Gårseth-Nesbakk er medlem i en slik gruppe. NRØA-nettverket er da nyttig for å
holde seg oppdatert om hvilke krav som ligger til dagens utdanninger, hva som kan forventes av
endringer, og ikke minst for muligheten til å komme med innspill til planlagte endringer.
De vitenskapelig ansatte har også et bredt internasjonalt nettverk, som blant annet kommer til nytte
i forskningssammenheng, og fører til samarbeid på tvers av institusjoner.
Nettverk i form av kollegaer i selskaper som er aktuelle arbeidsgivere for ferdig utdannede
kandidater er svært nyttige. Gjennom vitenskapelig ansatte som selv utøver relevante yrker for
kandidatene som skal utdannes, sikres det at programmet også tilbyr det som trengs i arbeidslivet.
Deres direktekontakt med miljøet er også relevant for programmet når det er startet opp, ved at de
fortsatt tar sin oppdaterte kompetanse med inn i undervisningssammenheng. De vil kunne
dagsaktuelle eksempler, og ikke minst justere pensumlitteraturen etter hva som er relevant for
arbeidsmarkedet.
Oversikten viser at fagmiljøet samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt, og vi mener at
kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Oversikt over fagmiljøet tilknyttet Bachelor i regnskap
Ansatte som bidrar faglig

Emne

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Alf Håvard Dahl

Organisasjon
Finansiering og investering,
Driftsregnskap og
budsjettering
Anvendt metode for
regnskap og revisjon
Matematikk, Statistikk, HHN
Virksomhets- og
regnskapsorganisering,
Videregående regnskap,
Årsregnskap og god
regnskapsskikk
Bedriftsøkonomisk analyse
med programvare
Samfunnsøkonomi, mikro
Anvendt metode for
regnskap og revisjon
Organisasjon, Examen
philosophicum, HHN
Rettslære
Samfunnsøkonomi, makro
Anvendt metode for
regnskap og revisjon
Strategi og rådgivning
Innføring i finansregnskap
Samfunnsøkonomi, mikro,
Samfunnsøkonomi, makro
Offentlig regnskap og
regnskapsteori, Praktisk
regnskapsføring
Virksomhets- og
regnskapsorganisering,
Videregående regnskap

Amanuensis

H/Fast

Total U&V FoU/KU Annet
0,15 0,15
0,00
0,00 Administrasjonsfag

Bodø

Universitetslektor

H/Fast

0,30 0,30

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer

Stipendiat
Førsteamanuensis

H/Midlertidig
H/Fast

0,05 0,05
0,40 0,30

0,00
0,10

0,00 Metodefag
0,00 Metodefag

Steinkjer
Steinkjer

Førstelektor

H/Fast

0,40 0,40

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer

Amanuensis
Professor

H/Fast
H/Fast

0,15 0,15
0,35 0,15

0,00
0,20

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Samfunnsøkonomi

Steinkjer
Bodø

Førsteamanuensis

H/Fast

0,25 0,15

0,10

0,00 Metodefag

Bodø

Stipendiat
Universitetslektor
Amanuensis

H/Fast
Ikke H/Fast
H/Fast

0,30 0,30
0,15 0,15
0,15 0,15

0,00
0,00
0,00

0,00 Organisasjonsfag og filosofi
0,00 Jus
0,00 Samfunnsøkonomi

Steinkjer
Bodø
Bodø

Førsteamanuensis
Førsteamanuensis
Førsteamanuensis

H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,15 0,05
0,20 0,10
0,60 0,15

0,10
0,10
0,45

0,00 Metodefag
0,00 Organisasjonsfag
0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer
Bodø
Bodø

Amanuensis

H/Fast

0,30 0,30

0,00

0,00 Samfunnsøkonomi

Steinkjer

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60 0,30

0,25

0,05 Bedriftsøkonomi

Bodø

Høgskolelektor

Ikke H/Midlertidig

0,15 0,15

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Astrid Svendgård
Birgitte Hovdan Molden
Brit Torunn Rohnes

Brynjar Ole Svarva
Børre Anton Olsen
Finn Jørgensen
Frode Soelberg
Gro Talleraas
Gunnar Reinsnes
Hassa Pedersen
Jorunn Grande
June Borge Doornich
Kjersti Granås Bardal
Kåre Bye
Levi Gårseth-Nesbakk
Nina Vikdal

Faglige årsverk i studiet

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Studiested
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Morten Stene
Nina Kramer Fromreide
Ove Daniel Jakobsen
Petter Pettersen
Sissel With Stephansen
Steinar Gran
Thomas Leirvik
Thor-Erik Sandberg
Hanssen

Markedsføring, Anvendt
metode for regnskap og
revisjon
Markedsføring
Examen philosophicum, HHN
Matematikk, Statistikk, HHN
Virksomhets- og
regnskapsorganisering,
Videregående regnskap
Innføring i finansregnskap
Finansiering og investering,
Regnskapsanalyse og
verdsettelse
Bedriftsøkonomisk analyse
med programvare,
Driftsregnskap og
budsjettering
Regnskapsanalyse og
verdsettelse

Torstein Alfred Gustavsen
Sum totalt (årsverk)
Årsverkt innen
bedriftsøkonomi
Årsverk førstekompetente innen bedriftsøkonomi
Prosent førstekompetente (fra antall)
Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverkt)
Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

Førsteamanuensis
Universitetslektor
Professor
Universitetslektor

H/Fast
H/Fast
H/Fast
H/Fast

0,40
0,15
0,20
0,30

0,20
0,15
0,15
0,30

0,20
0,00
0,05
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Universitetslektor
Førstelektor

Ikke H/Fast
H/Fast

0,20 0,20
0,60 0,15

0,00
0,45

0,00 Bedriftsøkonomi
0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø
Steinkjer

Førsteamanuensis

H/Fast

0,75 0,30

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60 0,15

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Studiestedskoordinator H/Fast

0,25 0,15
8,2 5,2

0,00
2,9

0,10 Bedriftsøkonomi
0,2

Steinkjer

4,7
3,6
48
67
92

Administrasjonsfag og metodefag
Administrasjonsfag
Filosofi
Metodefag

Antall personer Steinkjer
Antall personer Bodø

Steinkjer
Bodø
Bodø
Bodø

11
16

Grønt indikerer sentralt område/foreleser innen sentralt område av programmet. Gult indikerer førstekompetanse.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01204-28
Hanne Solheim Hansen
Kirsten Fossan / Alf Magne Jacobsen

REAKKREDITERING 2018 (OPPRINNELIG 2017) - BACHELOR I DIGITAL
ØKONOMI OG ORGANISASJON (OPPRINNELIG BACHELOR I
INFORMASJONSTEKNOLOGI)
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs. at søknaden oppdateres).
a. Det må tas en faglig vurdering på hvorvidt begrepet ‘digital økonomi’ skal
innarbeides i læringsutbyttene på studieprogramnivå
b. Det bør fremkomme tydeligere i søknaden hvordan dette studiet skiller seg fra
studier i digital økonomi ved andre utdanningsinstitusjoner.
c. Det må beskrives og begrunnes en relevant kobling til forskning for IKT-delen
av studiet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Bachelor i digital økonomi og organisasjon under
forutsetning av at punkt 3 til 9 innfris.
3. Studieprogrambeskrivelse og øvrige emnebeskrivelser på engelsk må ferdigstilles
innen 1. februar 2018 (publiseringsfristen).
4. Det bør i videre studieplanarbeid etterstrebes en større grad av variasjon i
vurderingsordning.
5. Ny avtale med Deakin University må ettersendes så snart den er signert, og senest
innen 30. juni 2018.
6. Arbeidet med å få på plass konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling som i
større grad favner den digitale delen av studiet, og ikke bare økonomi og ledelse, må
videreføres. Det må på sikt legges til rette for å kunne ta imot internasjonale studenter
på Mo.
7. Det forutsettes at fakultetet igangsetter rekruttering av nødvendig kompetanse, slik at
denne er på plass innen utgangen av studieåret 2018.
8. Det forutsettes at de faglige møtepunktene som beskrevet i søknaden videreføres,
slik at forskerkompetanse innenfor fagområde bidrar inn i utforming, utvikling og
undervisning på emnenivå. I de tilfeller førstestillingskompetansen innehas av en
foreleser på et annet studiested, skal denne bidra med sin kompetanse på de øvrige
studiesteder.
9. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.
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Kommentar til forslag til vedtak
Det bes om at sentralt utdanningsutvalg tar grundig stilling til forutsetning nr.7; rekruttering
av fagkompetanse. Rekruttering er nødvendig for å kunne tilby 2 valgemner (semester 4), og
et obligatorisk emne (semester 6). Vil utvalget gå god for at studiet lyses ut uten faglig
inndekning på alle emner? En midlertidig løsning er at de to valgemnene først inkluderes i
studiemodellen når fagkompetansen er på plass, men dette vil ikke være mulig for det
obligatoriske emnet prosjektmetodikk. For sistnevnte emne er imidlertid tidsperspektivet
lengre.
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med
NOKUTs Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for
reakkreditering av eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29.
desember 2016), samt egen plan for reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29.
desember 2016).
Nedenfor er studiemodellen for studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og
organisasjon, samt kort om overordnet bilde av programmet. Alle emner er på 7,5
studiepoeng, med unntak av bacheloroppgaven i semester 6, den er på 15 studiepoeng. De
grønne feltene tilsvarer de emner som inngår i de sentrale delene av studiet. 11 emner er
felles med bachelor i økonomi og ledelse, disse er markert med blå skrift. Bachelorstudiet i
digital økonomi og organisasjon fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon,
samfunnsøkonomi, metodefag og IKT emner. Studiet er et campusbasert heltidsstudium
med ordinære forelesninger og tilbys på Mo i Rana.
Høst
Innføring i
informasjonste
knologi

Vår
Digitalisering
av samfunnet

ECO1002
Bedriftsøkono
misk analyse
med
programvare

Internett og
tjenester

FIL1001 Ex phil

FIN1001
Innføring i
finansregnskap

MAT1001
Matematikk

STT1001
Statistikk

Høst
Vår
Datamodellerin Skal her velge 3
g og databaser av 5 mulige
valgemner:
Digital
markedsføring.
ORG1001
Programmering
Organisasjon
Algoritmisk
problemløsning
Mobile
tjenester
Risk
management
IS108E
Virksomhetsmo
dellering

Høst
Vår
Informasjonssik Prosjektmetodi
kerhet
kk

FIN1002
Finansiering og
investering

MET1001
Anvendt
metode

ECO1003
Samfunnsøkon
omi, makro

Organisasjon
og ledelse av
Informasjonssy
stemer

REG1002
Driftsregnskap
og
budsjettering

ECO1001
Samfunnsøkon
omi, mikro

Bacheloroppga
ve
15sp
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Fakultetets behandling
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en
arbeidsgruppe som skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi
ved den nye Handelshøgskolen. Det ble også besluttet at bachelorstudietilbudet i
informasjonssystemer på Mo skulle revideres og tilpasses for videre MSc-studier ved HHN.
Arbeidet med å lage ny studieplan har vært utført av to arbeidsgrupper fra november 2016.
Den første arbeidsgruppen fra november 2016 til mai 2017, ledet av Terje Fallmyr
(dekanvedtak 60/16), den andre arbeidsgruppen fra juni 2017 (dekanvedtak 26/2017). Ny
studieplan for programmet ble behandlet i lokalt utdanningsutvalg 2. oktober 2017;
57/2017 Vedtakssak: Studieplan Bachelor i digital organisasjon og økonomi.
Dekan kom i ettertid med innspill til denne, og ny studieplan for programmet ble behandlet
på nytt i lokalt utdanningsutvalg 20. oktober 2017 (64/2017). Følgende vedtak ble da fattet:
Utdanningsutvalget anmoder dekan om å godkjenne reakkrediteringssøknaden for
Bachelor i digital økonomi og organisasjon med mindre justeringer godkjent direkte av
dekan, under forutsetning av at undervisningsressursene avklares i god tid før oppstart.
Styret for Nord universitet behandlet saken om endring av navn på studiet i styremøtet
30.10.2017: 103/17 Endelig studieportefølje ved Nord universitet 2018/2019
3. Styret godkjenner endring av navn på følgende studier:
• Bachelor i informasjonssystemer endrer navn til Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt reakkrediteringssøknad og tilhørende
dokumentasjon. Vurderingen er gjort ut fra Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning
til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende deler til den enkelte paragraf i forskriften;
1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde og 3) oversikt over nødvendige
vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige paragrafer.
I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriften og NOKUT
sin veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og
høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.

OK

(2) Informasjon om studietilbudet skal være
korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon samt muligheter for
studentutveksling.

Det må utarbeides en engelsk versjon av
studieplanen, dvs. overordnet
studieprogrambeskrivelse og engelsk versjon av alle
emnebeskrivelser.

§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal
beskrives i samsvar med Nasjonalt

Samsvar med NKR: OK
Dekkende navn: OK
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kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring,
og studietilbudet skal ha et dekkende navn.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og
ha tydelig relevans for videre studier og
/eller arbeidsliv.

Læringsutbytter og navn: Begrepet ‘digital økonomi’
er ikke nevnt i læringsutbyttene. Det vurderes som
naturlig at begrepet er innarbeidet i studiets
læringsutbytte.
Faglig oppdatert: OK
Relevans for videre studier: OK
Relevans for arbeidsliv: Det er ikke gjort en vurdering
av rekrutteringsgrunnlag og samfunnets behov for
den aktuelle kompetansen. Dette begrunnes i at
studiet er nytt, og at det ikke finnes sammenlignbare
studier. Det finnes imidlertid studier / emner med
lignende navn. Det bør tydeliggjøres hvordan dette
studiet skiller seg fra lignende studier på markedet.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal
være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.

OK

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og
infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

OK

(5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en
aktiv rolle i læringsprosessen.

Undervisning/læring/vurdering: Det er en relativt
stor andel skriftlig skoleeksamen hva gjelder
vurderingsordning – jf. tabell i søknad side 13-14.
Større grad av variasjonen i vurderingsform bør
vurderes.
Aktiv rolle: OK

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til
forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.

Det må beskrives og begrunnes en relevant kobling
til forskning for IKT-delen av studiet også.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.

Ok

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal
ha ordninger for internasjonal

Ny avtale med Deakin University må ettersendes
som vedlegg til søknaden
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studentutveksling. Innholdet i utvekslingen
skal være faglig relevant.

Avtalene som det per i dag vises til er
utvekslingsavtaler som brukes for studenter på
bachelor i økonomi og ledelse. Det må arbeides
videre med å få på plass avtaler som i større grad
favner den digitale delen av studiet, og ikke bare
økonomi og ledelse.
Parallelt med dette, og som et ledd i dette arbeidet,
bør det legges til rette for at innreisende studenter
kan ha tilbud om engelskspråklig undervisning på
Mo.

(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge Studieprogrammet har ikke obligatorisk praksis.
praksisavtale mellom institusjon og
praksissted
§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en
størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være
kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.

Størrelse: Det mangler emneansvarlig og forelesere
til valgemnene Mobile tjenester og Risk
management (fjerde semester, første gang vår 2020)
samt i det obligatoriske emnet Prosjektmetodikk i
sjette semester (vår 2021). Det står følgende i
søknaden:
Det vil i løpet av 2018 bli igangsatt rekruttering av
minimum en med førstekompetanse innenfor IKT.
Det forutsettes at fakultetet igangsetter rekruttering
av nødvendig kompetanse, slik at denne er på plass
innen utgangen av studieåret 2018.
Kompetansemessig stabilt: Fagmiljøet tilknyttet
studiet er stort og kompetansemessig stabilt for den
delen av studiet som samkjøres med økonomi og
ledelse – tatt i betraktning av at fagmiljøet dekker 3
studiesteder ved Nord universitet. Det er behov for
rekruttering for å sikre nødvendig kompetanse for å
dekke IKT-delen av studiet, jf punktet over.
Sammensetning: OK når rekruttering er gjennomført.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha
relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Institusjonell utfordring for Nord universitet
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(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse OK
med et definert ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til
studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal
det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale
delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå
skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av minst 20 prosent ansatte med
førstestillingskompetanse.

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i sentrale deler: Studiet
består av emner som tilhører ulike fagområder. De
sentrale delene av studiet er definert som emner
tilhørende ulike fagområder, og innenfor
fagområdene er kravet om førstestillingskompetanse
innfridd. Det forutsettes at de faglige møtepunktene
som beskrevet i søknaden videreføres, slik at
forskerkompetanse innenfor fagområde bidrar inn i
utforming, utvikling og undervisning på emnenivå. I
de tilfeller førstestillingskompetansen innehas av en
foreleser på et annet studiested, skal denne bidra
med sin kompetanse på de øvrige studiesteder.
Krav til kompetansenivå: OK

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive OK
forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og
skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører
fram til en grad skal delta aktivt i nasjonale
og internasjonale samarbeid og nettverk
som er relevante for studietilbudet.

OK

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal
fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse,
og erfaring fra praksisfeltet.

Ikke aktuelt for dette studiet.

Kommentarer:
§ 2.3 Krav til fagmiljøet
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og
inkluderer også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes
ikke at kravet om utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en
institusjonell utfordring, og per reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-
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pedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess
med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en plan for kompetanseheving, slik at
fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det kommer til UH-pedagogisk
basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes om at HHN følger
de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.
§ 2.3 (4): Det er emner på studiet som ikke har en fagperson med førstekompetanse,
hverken som emneansvarlig eller som foreleser. Det vises i søknaden til et seminar med
NOKUT 8.12.2017, og det står følgende; Det ble avklart at man ikke trenger å ha
førstekompetanse i alle emner som er definert inn i en sentral del av et studieprogram. Det
vil si at man innfrir kravet på ‘fagområde’. De aller fleste emner tilhørende de sentrale
delene av studiet har personer med førstestillingskompetanse, enten som emneansvarlig
eller som foreleser. De faglige fora hvor fagpersonene tilknyttet studiet møtes er godt
beskrevet i søknaden, og det vurderes slik at disse faglige møtepunktene er en viktig del i
forhold til å innfri kravet om at undervisningen i de sentrale delene skal bygge på
forskerkompetanse.

Vedlegg:
1. Dekanvedtak fra HHN om oversendelse av søknad om reakkreditering
2. Søknad om reakkreditering av bachelor i digital økonomi og organisasjon
3. Vedlegg 7 til søknaden – oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
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Saksbehandler

Mildrid Synøve Pedersen

Dato

21.12.2017
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Sak: Revidert søknad om reakkreditering av Bachelor i digital økonomi og organisasjon - INSBA

Vedtak:
Revidert søknad om reakkreditering av Bachelor i digital økonomi og organisasjon godkjennes, og
oversendes utdannings- og studieavdelingen for behandling i sentralt utdanningsutvalg.

Erlend Bullvåg
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn/drøfting:
Bakgrunn
Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører Nord universitet akkreditering i tråd med NOKUTs
Studietilsynsforskrift. Nord universitet har i tillegg vedtatt egne retningslinjer for reakkreditering av
eksisterende studieprogrammer (rektorvedtak 16/03574-5 den 29. desember 2016), og egen plan for
reakkreditering 2017 (rektorvedtak 16/03574-6 den 29. desember 2016), hvor dette programmet inngår.
Om reakkrediteringsprosessen
Reakkreditering av et studieprogram innebærer at fakultetet dokumenterer at det aktuelle programmet
oppfyller Studietilsynsforskriften. Søknaden skrives etter en mal utformet av NOKUT.
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en arbeidsgruppe som
skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi ved den nye Handelshøgskolen. Det
ble også besluttet at bachelorstudietilbudet i informasjonssystemer på Mo skulle revideres og tilpasses for
videre MSc-studier ved HHN.
Bachelor i Digital økonomi og organisasjon oppfyller NRØAs krav til 90 studiepoeng innenfor økonomiskadministrative emner og gir mulighet for videre studier i Master of Science in business. Det nye studiet
inneholder økonomi- og organisasjonsemner samt ex.phil, matematikk og statistikk. Studiet har mindre vekt
på teknologien i seg selv og mer vekt på anvendelser av teknologi.
Arbeidet med å lage ny studieplan har vært utført av to arbeidsgrupper fra november 2016. Den første
arbeidsgruppen fra november 2016 til mai 2017, ledet av Terje Fallmyr (dekanvedtak 60/16), den andre
arbeidsgruppen fra juni 2017 (dekanvedtak 26/2017). Ny studieplan for programmet ble behandlet i lokalt
utdanningsutvalg 2. oktober 2017 (57/2017). Dekan kom i ettertid med innspill til denne, og ny studieplan
for programmet ble behandlet på nytt i lokalt utdanningsutvalg 20. oktober 2017 (64/2017).
Søknaden ble opprinnelig sendt inn 2.11.2017. Etter tilbakemeldinger på mangler i søknaden er nå denne
revidert og sendes inn for ny behandling.
Definisjoner og valg som er gjort
Reakkrediteringssøknaden følger en bestemt mal, men det er gjort noen modifikasjoner og noen parametere
er definert:
Vedlagt søknaden finnes norsk studieprogrambeskrivelse med norske emnebeskrivelser. Det finnes engelsk
emnebeskrivelser for noen emner som inngår i Bachelor i økonomi og ledelse. Hvis utdanningsutvalget
mener at det må foreligge engelsk studieprogrambeskrivelse og emnebeskrivelser for at programmet skal
kunne tilbys, foreslår HHN at dette implementeres i høstens studieplanarbeid, slik at engelske beskrivelser
publiseres sammen med reviderte norske innen 1. februar 2018.
I krysstabellen som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i de ulike emnene, har vi kun
tatt med obligatoriske emner siden studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet uavhengig av hvilke
valgemner de tar.
Handelshøgskolen har valgt å ikke oppgi publikasjoner til hver enkelt i CV-ene. Det er laget en
publikasjonsliste for hele fagmiljøet, og vi anser det som unødvendig dobbeltføring, som kun gir en lengre
søknad, å opplyse om det samme to ganger. Er det behov for å presisere hvem som har publisert noe og
hvem ikke, kan det eventuelt lages en egen tabell som viser dette.
I publikasjonslisten har fakultetet valgt å kun ta med poenggivende publikasjoner registrert i Cristin. Det vil si
at fagmiljøet kan ha produsert mer, dersom registrering er avglemt. For å få en enhetlig oversikt, ble grensen
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definert ved å kun ta med poenggivende registreringer, uten at det betyr at de andre er uviktige. Vi mener at
de poenggivende er nok for å kunne vise at vi har et produktivt miljø.
I dokumentasjonen av fagmiljøet er det laget tabeller som viser hvor mye av sin stilling hver enkelt bidrar inn
i studieprogrammet. I beregningen av stillingsandelen som er oppgitt til undervisning av et emne, er det lagt
til grunn 33 timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som
igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil
arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om emnet er nytt eller
godt innkjørt, om man har emneansvaret eller ikke etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi,
men vi mener tabellen gjenspeiler realiteten så godt det lar seg gjøre.
I standardtabellen over fagmiljøet fra NOKUT, var det definert en kolonne 8: Årsverk i andre studier oppgi
studium og inst. navn. Vi har valgt å ikke fylle ut denne, da den endte opp med å ikke gi noe nyttig
informasjon. Planene som er til reakkreditering er for kull 2017. Veldig mange av de som bidrar på Bachelor i
digital økonomi og organisasjon, bidrar også inn i andre program, som Bachelor i økonomi og ledelse og
Årsstudium i økonomi og ledelse, da det er mange felles emner på tvers av disse programmene. Ved å fylle
inn kolonne 8 med deres bidrar i andre program ble det dobbelføring av belastningen på de samme emnene.
Ved ikke å føre det inn, ble det også feil. Da vil man for eksempel i søknaden for Bachelor i digital økonomi
og organisasjon finne samme fagperson som er ført på tabellen for Bachelor i økonomi og ledelse, uten at
det er oppgitt i tabellen at den bidrar i andre program.
Flere underviser på 2.- og 3.- årsemner på de gamle planene, men er i reakkrediteringssøknadene for
bachelorprogrammet ført opp på de nye emnene, for treårsperioden som der starter fra høsten 2017. Siden
tabellen er satt opp per person og for alle emnene i hele treårsperioden for studieplanen, burde da en
person kunne bruke inntil 300 % av stillingen sin inn i programmet (3 årsverk over tre år), til ny plan er
fullstendig implementert. Konklusjonene ble at kolonne 8 ikke ga noen som nyttig informasjon, og kun var til
forvirring. Derfor ble den ikke tatt med. Arbeidsbelastningen til de vitenskapelig ansatte ivaretas gjennom
arbeidsplaner, som justeres årlig.
I oversikten over fagmiljø er det også tatt med forelesere i samme emne ved fakultetets øvrige studiesteder,
men disse får ikke noe uttelling på arbeidsbelastning for emnet som kjøres på Mo, med mindre at
emneansvarlig tilhører et annet studiested. Det er lagt inn en forutsetning om rekruttering i en førstestilling.
Behovet for ny førstekompetanse i 3 emner (2 valgemner og 1 obligatorisk emne) kommer først våren 2020
og våren 2021.
Resultater fra reakkrediteringsprosessen
Bachelor i digital økonomi og organisasjon oppfyller punktene i studietilsynsforskriften og arbeidet har i all
hovedsak bestått av å dokumentere dette. Programmet har liten grad av internasjonalisering, noe som
beskrives i svar til § 2-2 punkt 7 og 8. Det er så langt 2 utvekslingsavtaler for studentene på Bachelor i digital
økonomi. Siden all undervisning i hovedsak vil foregå på norsk, så er programmet så langt best tilrettelagt for
innreisende studenter fra nordiske land. Men som søknaden viser så vil det være mulig å tilby IKT-emnene
på engelsk.
Studieplanen for Bachelor i digital økonomi og organisasjon har 11 emner som er identiske med emner på
Bachelor i økonomi og ledelse. Utfordringen vil blant annet ligge i å tilby identiske emner ved de ulike
studiestedene. Dette krever god koordinering fra emneansvarlig og godt samarbeid mellom foreleserne. I
tillegg består programmet av obligatoriske og valgbare IKT-emner, der det til dels er mangel på
undervisningsressurser blant de fast ansatte ved fakultetet når vi kommer til 2. og 3. studieår. Fakultetet vil i
løpet av 2018 starte prosessen med å rekruttere inn ytterligere førstekompetanse innen IKT.

Innstilling:
Revidert søknad om reakkreditering av Bachelor i digital økonomi og organisasjon godkjennes, og
oversendes utdannings- og studieavdelingen for behandling i sentralt utdanningsutvalg.

eknologi) - 17/01204-28 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital økonomi og organisasjon (opprinnelig Bachelor i informasjonsteknologi) : Revidert søknad om reakkreditering av Bachelor i digital økonomi og organisasjon - INSBA

r i informasjonsteknologi) - 17/01204-28 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital økonomi og organisasjon (opprinnelig Bachelor i informasjonsteknologi) : Revidert søknad - reakkreditering Digital organisasjon og økonomi-211217

NORD UNIVERSITET

Søknad om akkreditering
Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Utarbeidet 27.10.2017, revidert 5.12.2017

1

r i informasjonsteknologi) - 17/01204-28 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital økonomi og organisasjon (opprinnelig Bachelor i informasjonsteknologi) : Revidert søknad - reakkreditering Digital organisasjon og økonomi-211217

Vedlegg
Vedlegg som i malen fra NOKUT sin liste over «Vedlegg til forutsetninger for akkreditering» merket
med «nye institusjoner» er ikke tatt med. Vi forutsetter at de overordnede bestemmelsene som
Styringsordning, Styringsvedtakter, Bestemmelser for Læringsmiljøutvalg etc. lar seg dokumentere på
sentralt hold.
1. Retningslinjer NRØA - Plan for bachelor i økonomi og administrasjon
2. Studieprogrambeskrivelse Bachelor i digital økonomi og organisasjon med emner (norsk)
3. Tabell NKR vs læringsutbytte program
4. Krysstabell læringsutbytte program ivaretatt i emner
5. Utvekslingsavtaler Bachelor i digital økonomi og ledelse
6. Rollen som studieprogramansvarlig ved HHN
7. Oversikt over fagmiljøet tilknyttet programmet
8. Publikasjonsliste 2012-2017
9. CV-er fagmiljøet tilknyttet programmet
10. Beskrivelser av faggruppene ved HHN
11. Vitnemål for Bachelor i digital økonomi og organisasjon
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Generelt om studiet

Type studium (kryss av)
x Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
x heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Bachelorstudiet i digital økonomi og organisasjon fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon,
samfunnsøkonomi, metodefag og IKT emner.
Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger og tilbys på Mo i Rana.
Studiemodellen er lagt opp med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområder, dvs. hvert
semester bygger videre på kunnskaper tilegnet i foregående semester. Studiet retter seg mot
personer som ønsker en bred og anvendelig utdanning innen digital økonomi og organisasjon som
også gir grunnlag for videre masterstudier ved universiteter og høgskoler i inn- og utland.
Første studieår skal gi kandidatene grunnleggende forståelse av informasjonsteknologi samt utvikle
deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår emner i matematikk,
statistikk, digitalisering av samfunnet, bedriftsøkonomi og finansregnskap, filosofi, samt Internett og
tjenester. Fem av emnene på første studieår er emner fra Bachelor i økonomi og ledelse.
Andre studieår gir en fordypning innenfor regnskapsanalyse, modellering, organisasjon, finansiering
og investering. I tillegg inngår tre valgfrie emner. Tre av emnene på andre studieår er emner fra
Bachelor i økonomi og ledelse.
Tredje studieår gir kandidaten fordypning innenfor samfunnsøkonomi, informasjonssikkerhet,
driftsregnskap, budsjettering, organisasjon og ledelse av informasjonssystemer i tillegg til anvendt
metode og prosjektmetodikk. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Tre av emnene på tredje
studieår er emner fra Bachelor i økonomi og ledelse.
Tilbudet av valgfrie emner (valgemne), vil kunne variere fra år til år.
Studieprogrammet passer godt inn i porteføljen av studieprogram som tilbys ved HHN, og samsvarer
også med profilen til fakultetet og universitetet. Emner tilsvarende 82,5 studiepoeng er identisk med
emner fra Bachelor i økonomi og ledelse. Dette gjelder emnene: ECO1002 Bedriftsøkonomisk analyse
med programvare, FIL1001 Exphil, MAT1001 Matematikk, FIN1001 Innføring i finansregnskap,
STT1001 Statistikk, ORG1001 Organisasjon, FIN1002 Finansiering og investering, ECO1003
Samfunnsøkonomi makro, ECO1001 Samfunnsøkonomi mikro, MET1001 Anvendt metode og
REG1002 Driftsregnskap og budsjettering. I Figur 1 studiemodellen er det bare emner som er felles
med Bachelor i økonomi og ledelse som har emnekoder (s.22).
90 studiepoeng i bacheloren er obligatoriske emner i definerte kategorier ut fra NRØAs retningslinjer
og som kvalifiserer til MSc ved HHN. Se tabell neste side.
Det er en breddeutdanning med høy relevans i regionen, en nasjonalt anerkjent type utdanning med
muligheter for arbeid også internasjonalt.
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Forutsetninger for akkreditering
(studietilsynsforskriften § 2-1)

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Lovgrunnlaget for studieakkreditering er:
• Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 (Universitets- og høgskoleloven), sist endret
15. juni 2016.
• Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning av 1.
februar 2010, sist endret 6. mars 2017.
• Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften),
fastsatt 9. februar 2017, sist endret 13. februar 2017.
Nord universitet har selvstendig etableringsrett til studier, jamfør Lov om universiteter og høyskoler.
I NOKUTs veiledning til deres kriterier for akkreditering, framgår det at kriteriene gjelder for alle som
tilbyr høyere utdanning, også institusjoner med egne faglige fullmakter (selvakkrediteringsrett). Nord
universitet har derfor valgt å utføre en reakkreditering av eksisterende program.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet regulerer kravene til utdanningene vi tilbyr. For
Bachelor i digital økonomi og organisasjon er § 2-3.Krav til graden bachelor av relevans. Bachelor i
digital økonomi og organisasjon består av 180 studiepoeng, og inngår her i kategori a).
§ 2-3.Krav til graden bachelor
1. Graden bachelor oppnås ved fullført utdanning på minimum 180 studiepoeng. Grunnlaget for
graden skal omfatte ett av følgende:
a) Studieprogram på minimum 180 studiepoeng, som i henhold til nasjonal rammeplan eller vedtak
av styret gir bachelorgrad, eller (…)
I tillegg til universitetets forskrift, er også Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning
(NRØA) relevante i denne sammenheng. De utarbeider nasjonale retningslinjer og anbefalte
fagplaner. For Bachelor i digital økonomi og organisasjon ved Nord universitet er Plan for bachelor i
økonomi og administrasjon relevant, siden 82,5 sp er obligatoriske emner fra Bachelor i økonomi og
ledelse. Programmet skal inneholde 90 sp obligatoriske emner, i definerte kategorier. I tillegg skal det
være minimum 30 sp fordypning og inntil 60 sp øvrige emner. Kravet om fordypning er ivaretatt ved
at alle studentene velger emner innen IKT, som består av 22,5 sp emner og en bacheloroppgave på
15 sp. Tabellen under viser hvordan Bachelor i digital økonomi og organisasjon oppfyller de spesifikke
kravene til emner gitt i NRØA sine retningslinjer
Krav NRØA
Bedriftsøkonomisk analyse - 30
studiepoeng

Oppfylt i Bachelor i digital økonomi og organisasjon ved
HHN
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare (7,5 sp)
Innføring i finansregnskap (7,5)
Finansiering og investering (7,5 sp)
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Administrasjonsfag - 25 studiepoeng

Samfunnsøkonomi - 15 studiepoeng
Metodefag - 20 studiepoeng

Etikk og samfunnsansvar – 5 studiepoeng

Driftsregnskap og budsjettering (7,5 sp)
Organisasjon (7,5 sp)
Organisasjon og ledelse av informasjonssystemer (7,5 sp)
Informasjonssikkerhet (7,5 sp)
Digitalisering av samfunnet (7,5 sp)
Samfunnsøkonomi mikro (7,5 sp)
Samfunnsøkonomi makro (7,5 sp)
Matematikk (7,5)
Statistikk (7,5 sp)
Anvendt metode (7,5 sp)
Ex.phil (7,5 sp)

NRØA beskriver i tillegg til denne inndelingen, en god del andre retningslinjer, deriblant navn,
opptakskrav, innhold i hver emnekategori etc. Fakultetet benytter NRØA sine retningslinjer i arbeid
med studieprogrammene, og streber etter å oppfylle dem ned på detaljnivå.
I tillegg til nevnte forskrifter over, kommer Forskrift om opptak til høgre utdanning som tredde i kraft
15. januar 2017. Opptakskravet til Bachelor i digital økonomi og organisasjon er generell
studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Dette er regulert i forskriftens §2-1
Generell studiekompetanse – Kunnskapsløftet. Studentene søker til Samordna opptak innen 15. april
(1. mars for realkompetansesøkere). Studiet starter da i august samme år. Opptakskravene er satt
som angitt da det er i overensstemmelse med forskriften som minimum for opptak til høyere
utdanning. Det ville nok vært fordelaktig for studentene med ytterligere matematikkunnskaper, men
i tråd med retningslinjene fra NRØA er det ikke satt som et krav. For realkompetansesøkere kreves
det matematikk og engelsk på GSK-nivå i tilegg til realkompetanse med relevant yrkeserfaring.
Handelshøgskolen har valgt å tilby Bachelor i digital økonomi og organisasjon som et eget
studieprogram og ikke som en profilering under Bachelor i økonomi og ledelse.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold,
oppbygging og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Vedlagt finnes studieprogrambeskrivelsen for Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Den viser
studiets innhold med en kort introtekst og punkter som «Beskrivelse av studiet» og
«Læringsutbytte». Oppbygging av programmet og progresjon blir beskrevet under «Beskrivelse av
studiet». I tillegg til studieprogrambeskrivelsen er emnebeskrivelsene vedlagt søknaden.
Studieprogrambeskrivelsen og emnebeskrivelsene for Bachelor i digital økonomi og organisasjon vil
bli publisert på nord.no når studieprogrammet er godkjent og vil være tilgjengelig etter 1. februar. De
emnene som er felles med Bachelor i økonomi og ledelse er allerede publisert på nord.no.
Muligheter for utveksling er beskrevet under «Utenlandsopphold». Som en del av studiet kan du
reise til en av våre partnere i Europa eller Australia. Fjerde semester egner seg best for
utenlandsopphold. Eksempler på institusjoner som tilbyr egnet utvekslingsopphold for programmet
er:
 Deakin University – Branch: Melbourne Campus, Australia
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Otto-Friedrich University Bamberg, Tyskland

Det vil bli arbeidet videre med å få på plass flere utvekslingsavtaler.
Utover dette inneholder også programbeskrivelsen annen relevant informasjon som opptakskrav og
muligheter for videre utdanning. Engelsk versjon av studieprogrammet og emnebeskrivelser vil bli
utarbeidet før 1. februar.
Vi mener at programbeskrivelsen, som hvert år vil bli publisert på Nord universitets nettsider,
tilfredsstiller kravet til informasjon om studietilbudet.

Krav til studietilbudet
(studietilsynsforskriften § 2-2)

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.
Som følge av fusjonen ved Nord universitet ble det ved utgangen av 2015 etablert en arbeidsgruppe
som skulle videreutvikle og samkjøre bachelorprogrammene innen økonomi ved den nye
Handelshøgskolen.
Det ble videre besluttet at bachelorstudietilbudet i informasjonssystemer på Mo skulle revideres og
tilpasses for videre MSc-studier ved HHN. Arbeidet med å lage ny studieplan har vært utført av to
arbeidsgrupper fra november 2016. Den første arbeidsgruppen fra november 2016 til mai 2017, ledet
av Terje Fallmyr (dekanvedtak 60/16), den andre arbeidsgruppen fra juni 2017 (dekanvedtak
26/2017)
Bachelor i Digital økonomi og organisasjon oppfyller NRØAs krav til 90 studiepoeng innenfor
økonomisk-administrative emner og gir mulighet for videre studier i Master of Science in business.
Det nye studiet inneholder mer økonomi og organisasjonsemner. Det inneholder ex.phil, matematikk
og statistikk. Det har mindre vekt på teknologien i seg selv og mer på anvendelser av teknologi. Den
har ikke programmering som obligatoriske emner. Studiet skal også gi framtidige ledere innsikt i
digitalisering og bruk av IKT-stystemer.
Læringsutbyttet for Bachelor i digital økonomi og organisasjon på programnivå er:

Kunnskap
Kandidaten skal:
 Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder
innenfor informasjonssystemer, bedriftsøkonomi, administrasjons- og ledelsesfag,
samfunnsøkonomi og metodefag.
 Har kunnskap om etikk og aktuelle samfunnsspørsmål knyttet til digitalisering og IKT.
 Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike fagområder som omhandles i dette
studiet.
 Har kunnskap om informasjonssystemers oppbygning , virkemåte og anvendelse.
 Har kunnskap om muligheter og begrensinger med digitalisering og IKT.
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Har kunnskap om historie og tradisjoner innen informasjonssystemer, økonomi og ledelse.
Har kunnskap om hvordan organisasjoner kan utnytte informasjonssystemer til å nå egne mål.
Kan forstå rollen digitalisering spiller i utvikling av organisasjoner og i samfunnet som helhet.

Ferdigheter
Kandidaten skal:










Kan vurdere virksomheten og samfunnsøkonomiske, menneskelige, etiske, miljømessige og
teknologiske konsekvenser av beslutninger og handlinger.
Kan ta informasjonssystemmessige, økonomiske og administrative valg med utgangspunkt i
knappe ressurser slik at det best mulig fyller organisasjonens mål.
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på
praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en
problemstilling.
Kan vurdere konsekvenser og muligheter av digitalisering.
Kan trekke inn IKT kompetanse i utviklingsprosjekter.
Kan anvende metoder og verktøy for å løse ulike problemstillinger i den digitale organisasjon.
Kan analysere og drøfte organisasjons- og ledelsesfaglige problemstillinger knyttet til
digitaliseringsprosesser.

Generell kompetanse
Kandidaten skal:






Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid,
alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig
og gjennom andre relevante uttrykksformer.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette
identifisere muligheter og utfordringer knyttet til praksis.
Kjenner til informasjonssystemers betydning for nytenking og innovasjonsprosesser.
Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Vedlagte tabell 3 som viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå. Tabellen
viser at læringsutbyttet er i overensstemmelse med gitte krav.
Læringsutbyttet har fire punkter under «kunnskap», fire under «ferdigheter» og fem under «generell
kompetanse». Til sammen gir disse et godt bilde av hva de ferdige kandidatene skal kunne. Den
vedlagte tabellen viser hvor læringsutbyttet treffer NKR deskriptorer på programnivå. Beskrivelsen er
utarbeidet blant annet med utgangspunktet i malen gitt i NKR og behandlet i lokalt utdanningsutvalg
ved HHN, der det også sikres at retningslinjene følges. Tabellen viser at læringsutbyttet er i
overenstemmelse med gitte retningslinjer.
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Da læringsutbyttet på programnivå for Bachelor i økonomi og ledelse skulle utarbeides, tok man
utgangspunktet i de i de eksisterende beskrivelsene som fantes for Bachelor i økonomi og ledelse
(Bodø og Mo) og Bachelor i økonomi og administrasjon (Steinkjer). Det måtte en god del justeringer
til, ikke nødvendigvis fordi innholdet i ny studieplan var så annerledes, men fordi beskrivelsen var for
lite utfyllende. Ny programbeskrivelse ble derfor utarbeidet basert på nye emnebeskrivelser, men
det var en toveis prosess. Noen elementer som var nødvendige i læringsutbyttet i programmet, ble
også lagt inn i bestemte emner. Alle emnebeskrivelsene har punkter under de samme tre
hovedpunktene som er gitt i læringsutbyttebeskrivelsen på programnivå. Læringsutbyttet på
programnivå har hentet inn elementer fra de ulike emnene, både ved å trekke det som har felles
tematikk inn som mer generelle punkter, og ved å hente inn særegne punkter som er viktige i en
Bachelor i økonomi og ledelse.
Også når det gjelder IKT-relaterte emner så var eksisterende fagplan (informasjonssystemer) et
utgangspunkt. Man mente det var viktig å beholde et minimum av teknologiforståelse i studiet for å
bygge kunnskap om teknologiens muligheter og begrensinger samt samfunnsmessige utfordringer
som kan følge med digitaliseringen. Man ønsket derfor å gi en tidlig introduksjon til
informasjonsteknologi, etikk, programmering og internetteknologi. Så går man videre med
organisasjonsforståelse og modellering av virksomheter, noe som naturlig kan knyttes til
datamodellering og databaser. I valgemnene kan man fordype seg i tekniske eller ikke-tekniske
emner. I tredje studieår kommer mer avanserte emner som knytter sammen og bygger videre på
kunnskap fra de foregående år. Med dagens trusselbilde er det viktig å ha fokus på
informasjonssikkerhet, noe som krever både noe teknisk kunnskap og holistisk tankegang. Dette
videreføres i risk-management og sammen med internettemnet får vi en god behandling av
sikkerhetsproblematikken. Prosjektmetodikk (med fokus på smidige metoder) gir et grunnlag for å gå
inn i IT-prosjektledelse og for arbeid med bacheloroppgaven.
Det var til tider noe ulike meninger om hva studiet burde inneholde. Underveis i arbeidet var det
nødvendig å gjøre avklaringer med ledelsen mht mandatet. Etter at arbeidsgruppen la fram sitt
forslag, ble det gjort endringer planen. Etikk ble erstattet med ex.phil. Programmering og IT-service
management ble tatt bort. Programmering i andre semester ble erstattet med et emne om
digitalisering i samfunnet hvor vi har mulighet til å behandle samfunnsmessige, juridiske og etiske
tema. Programmering blir tilbudt som valgfag.
Navnet på studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og organisasjon (engelsk Bachelor in Digital
Economy and Organisation) gjenspeiler innholdet i studieprogrammet som primært består av emner
innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og administrasjonsfag med vekt på IKT. Disse emnene
utgjør en stor del av studieprogrammets emner og studienavnet anses som relevant.
Digitale informasjonssystemer skaper nye forretningsmodeller og innebærer at det blir lettere for
forbrukerne å velge laveste pris, det blir enklere for nye aktører å etablere seg, at mange
kostnadselementer forsvinner og nye inntektskilder oppstår. Totalt sett fører det til større utbud av
løsninger, lavere priser og økonomien vokser. På samme tid må bedrifter beherske egen utvikling inn
i en digital tjenesteproduksjon og vareflyt. Studiet handler om hvordan virksomheter skaper verdier
gjennom å utnytte de nye digitale tjeneste og verktøy i sine forretningsmodeller. Sentrale læringsmål
er kunnskap om hvordan bedrifter kan nyttegjøre seg av digitale løsninger, styre verdiskaping
gjennom informasjonssystemer og optimalt organiserer sin virksomhet.
Det framgår også av navnet at programmet fører til en bachelorgrad.
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Ved unversitetet i Oslo har de studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og ledelse. Det studiet er
mer rettet mot informatikk og ca. 1/3 økonomi- og ledelsesemner. Studiet tilbyr en blanding av
informatikk- og forretningsadministrative fag. Studiet ved UiO rekrutterte høsten 2017 veldig godt
med 19 søkere per studiplass. Selv om studiet ved Nord og UiO ikke er direkte sammenlignbare så
kan det synes som om blandingen av IKT og økonomi/ledelsesemner er relevant for å få søkere til
studiene. Det tilbys også Digital økonomi – 7,5stp ved NTNU som enkeltemne, her lærer de bl.a
hvordan internet, delingsøkonomi, sosiale nettverkstjenester, BigData og mobilkommunikasjon har
forandret den globale forretningsvirksomheten og hvordan man skaper verdi for mennesker og
bedrifter i det digitale samfunnet.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning) er et råd under universitet- og
høgskolerådet. NRØA har som oppgave å samordne og styrke høyere utdanning og
forskning innenfor økonomisk-administrativ utdanning. For bachelor i økonomi og administrasjon
foreligger det en nasjonal studieplan som er vedtatt av NRØA og som alle institusjonene som gir
denne graden skal følge. I NRØA sitter det fagkomiteer som har som formål å utvikle en felles
forståelse av faglig innhold i bachelor- og masterutdanningene. Ved å følge retningslinjene til NRØA
sikrer man derfor i stor grad at studieprogrammet til enhver tid er faglig oppdatert og har tydelig
relevans for videre studier og/eller arbeidsliv. Bachelor i digital økonomi og organisasjon følger
relevante retningslinjer ved NRØA.
Da det er en økende grad av digitalisering av både det offentlige og private næringsliv, er det
nødvendig med en større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og dennes plass i en
organisasjon. Studiet vil gi kunnskap og oppøve evner til både praktisk arbeid og faglig refleksjon
knyttet til skjæringspunket mellom informasjonsteknologi, organisasjon og ledelse, som det vil være
en økende etterspørsel etter.
I arbeidet med å samkjøre studieplanene i økonomi og ledelse og øknomi og administrasjon, ble det
fokusert på en modernisering av programmet, blant annet ved å implementere bruk av relevant
programvare i flere av emnene. I Bodø hadde man tidligere ett rent IKT-emne, som for mange
studenter opplevdes som noe løsrevet fra resten av programmet. Med innspill fra miljøet i NordTrøndelag valgte man å innfri kravet om IKT i utdanningen ved å implementere det i relevante
emner. Dette resulterte blant annet i emnet Bedriftsøkonomisk analyse med programvare, der
studenter bruker relevant programvare i arbeid med bedriftsøkonomiske problemstillinger.
Ved utarbeidelse av ny studieplan for BA økonomi og ledelse hvor 11 av emnene inngår i BA digital
øknomi og ledelse ble hvert emne gjennomgått med emneansvarlig i samarbeid med foreleserne fra
de ulike studiestedene. Emnene ble da oppdatert både ut fra de krav som ligger i NRØA og ut fra
forelesernes kompetanse. Det ble avholdt seminar, slik at alle kunne møtes fysisk. Dette er noe HHN
har fortsatt med for bachelorprogrammene. En gang i semesteret avholdes nå KOPPS (Koordineringsplanleggings-, og studiekvalitetsseminar), der emneansvarlige og forelesere på
bachelorprogrammene som tilbys på flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som
hvilke godkjente vurderingsformer som finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc. Ikke minst er det et
viktig møteforum for emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele
programmet.
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I arbeidet med IKT-emnene så sikres faglig oppdatering av studietilbudet og relevans for videre
studier og arbeidsliv ved at ansatte deltar på relevante faglige konferanser. Her møter de fagfolk fra
andre miljøer som de diskuterer og deler erfaringer med. I tillegg vil egen og andres forskning sikre at
man er faglig oppdatert. Fagmiljøet deltar på bl.annet Norsk IKT-konferanse og i Nasjonalt fagråd for
IKT. I nasjonalt fagråd får man blant annet drøftet og uttalt seg om saker som er av felles interesse
som forskerutdanning, studieplaner, faglig innhold, faglig kvalitet og kvalitetssikring.
Mange av de vitenskapelig ansatte er i kontakt med miljø utenfor universitetet, alt fra potensielle
arbeidsgivere til ulike typer nettverk, som til en viss grad beskrevet under nettverket. Det å holde seg
oppdatert på hva samfunnet krever av kandidater, bidrar naturligvis til at HHN kan tilby relevant
undervisning. I tillegg benyttes tilbakemeldinger fra en rekke undersøkelser, som studiebarometeret,
kandidatundersøkelser til å gå gjennom studieprogrammene og se på deres relevans.
Ved å følge NRØA-kravene, er alle kandidater fra Bachelor i digital organisasjon og økonomi
kvalifiserte til å søke om opptak til siviløkonom/masterstudier ved HHN samt masterstudier ved
andre utdanningsinstitusjoner i Norge eller utlandet.
Vi anser det som rimelig tydelig både ut fra navn og beskrivelse av programmet hvilken relevans det
har for arbeidslivet, og for videre studier. Alle organisasjoner har behov for økonomer med digital
kompetanse, for å bidra med utvikling av organisasjoner. Det at man knytter bruk av digitale verktøy
direkte inn i emner kobler studentene nærmere praksisfeltet.
Kandidater fra programmet vil være svært relevante for store deler av arbeidslivet. Utdanningen er
en breddeutdanning som gir mange muligheter. Kandidatene vil være godt rustet til å gå inn i
varierte stillinger i næringsliv, offentlig forvaltning og andre organisasjoner som for eksempel
økonomikonsulent, kunderådgiver og markedsfører i tillegg til stillinger innen prosjekt, HR,
forvaltning og lignende. Siden dette er ett helt nytt studie og det ikke finnes sammenlignbare studier
så er det vanskelig å si mer eksakt hvor studentene vil kunne få jobb etter endt studier.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
I UHL §3-8, punkt 1, står det at et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. Dette skal da tilsvare
1500-1800 timer pr år i arbeidsinnsats fra studenten, som igjen tilsvarer i overkant av 40 timer per
uke i løpet av semesteret. Dette omfatter forelesninger, egenarbeid ved selvstudium og
gruppearbeid, eksamenslesing og gjennomføring av de ulike vurderingsformene.
Studentene på Bachelor i digital økonomi og organisasjon har normalt omtrent 20 timer forelesning
per uke, i undervisningsperioden. Resten er da satt av til egenarbeid. Det er vanskelig å fastsette en
nøyaktig fordeling av egenarbeidetet mellom selvstudium og eksamenforberedelser, da dette
naturlig nok vil gå noe inn i hverandre. Fordeling av arbeidbelasningen vurderes likvel som følgende
for 1. til 5. semester:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 240 timer Selvstudium: 360 timer
Eksamensforberedelser: 200 timer
I 6. semester skriver studentene bacheloroppgaven, slik at det i dette semesteret går mer tid til
selvstudium, og noe mindre til eksamensforberedelser, da de kun har 15 studipoeng øvrige emner
med ordinær eksamen. Dette forutsetter naturligvis at man regner alt arbeidet med
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bacheloroppgaven som selvstudium, og ser bort fra at den jo også er tellende som eksamen.
Arbeidsfordeling i 6. semester blir da:
Organiserte læringsaktiviteter (forelesninger, grupperøvinger etc.): 140 timer Selvstudium: 560 timer
Eksamensforberedelser: 100 timer
Innholdet i programmet, derunder omfanget av emnene, er forsøkt tilpasset slik at en student som
legger denne mengden tid inn i studiene sine skal kunne gjennomføre programmet. Det er også
vanskelig å sette et tydelig skille mellom selvstudium og eksamensforberedelser, da dette naturlig
nok vil gå inn i hverandre.

(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
Studietilbudet er tilpasset NRØA-kravene for økonomisk-administrative utdanninger og er bygd opp
med en naturlig progresjon innenfor de ulike fagområdene. Hvert semester bygger videre på
kunnskaper tilegnet i foregående semester, slik at studentene får en naturlig progresjon i
læringskurven.
Vedlegg 4 er en omfattende tabell som viser hvordan læringsutbyttet på programnivå er ivaretatt i
de ulike emnene. Denne dokumenterer at studiets innhold stemmer godt overens med
læringsutbyttet for de ferdig utdannede kandidatene.
Figur 1 Studiemodell Bachelor digital økonomi og organisasjon (s. 22) med tilhørende tekst viser
oversikt over obligatoriske emner og valgfrie emner.
Studieprogrammet er et campusbasert heltidsstudium, det vil si ukentlige ansikt-til-ansikt
forelesninger innenfor emnene skjer på studiestedet Mo i Rana.
Studentene har tilgang til universitetets bibliotekstjenester. Universitetsbiblioteket har avdeling på
studiestedet, med litteratur innenfor de fagene det undervises i. Bibliotektjenestene omfatter
kontakt mot fagmiljøet, opplæring og veiledning av ansatte og studenter knyttet til de respektive
fagmiljø. Biblioteket tilbyr en rekke tjenester på områdene utlån, digitale tilrettelegginger og
tilganger til bøker og databaser, registrering og tilgjengeliggjøring,
veiledning og brukeropplæring. I bibliotekene finner studentene arbeidsplasser hvor
de kan jobbe alene eller i grupper, med eller uten stasjonær PC. Private PCer kan brukes opp
mot universitetets trådløse nettverk. Biblioteket har en stille lesesal, grupperom og
åpent lesesal/gruppearbeidsområde i tilknytning til biblioteket.
IT-avdelingen ved Nord har ansvar for brukerstøtte til ansatte og studenter, nettverksdrift,
systemdrift og utvikling og tilpassing. Både studenter og ansatte kan ta kontakt med IT-help ved
behov. Det er også full dekning av trådløst nett på universitetets. Alle emnene har egne elektroniske
læringsplattformer på internett (Canvas). Her blir det lagt ut fagstoff, framdriftsplan,
forelesningsinformasjon ol. til studentene slik at alle til enhver tid kan holde seg oppdatert.
Studentenes studentkort kan benyttes ved kopiering/utskrift. På studiestedet finnes
multifunksjonsmaskiner for utskrift, kopiering og skanning.
Universitetets nettside, www.nord.no, er en viktig informasjonsportal for studentene.
Her er blant annet veiledninger til StudentWeb, Canvas og studentpost, innlogging til
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systeminnganger, studieplaner med litteraturlister, lover, reglement og forskrifter, samt
informasjon, timeplaner og eksamensplan.
Bachelor i digital økonomi og organisasjon er et studieprogram som i all hovedsak består av
forelesninger og egenarbeid, og utløser ikke spesielle behov for laboratorielokaler eller annen mer
krevende infrastruktur utover det som finnes på campus. Tilgjengelig infrastuktur er tilfredsstillende
for at studentene kan gjennomføre sitt studieløp.

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
Studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og organisasjon tilbyr varierte undervisnings- og
læringsformer som forelesninger, kollokvier, gruppeøvinger med hjelpelærer, innleveringer,
oppgaveregninger, seminarer, pc-lab og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som
fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid. Alle emner har egne elektroniske
læringsplattformer.
Foreleserne bruker ulike virkemidler for å engasjere studentene og oppnå læringsutbyttet. Noen
velger å spille inn små videosnutter som viser noen av de vanskeligste elementene i emnet, andre
lager oppsummeringsvideoer, flipped classroom vil bli brukt i et eller flere emner og vi har forelesere
som viser relevante youtube-videoer. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt
en praksisorientering.
Studentene har en aktive rolle i læringsprosessen. Vi ser at de i større grad enn før må involveres i
undervisningssituasjonen, da kun enveis forelesning treffer dagens studenter i begrenset grad. De er
naturligvis også involvert i egen læring gjennom prøving av kunnskap i form av muntlige
presentasjoner, skriftlige innleveringer osv. i løpet av hele semesteret.
Vurderingsformene er i henhold til godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet. Det benyttes
varierte evalueringsformer tilpasset hvert enkelt emne.
Emne

Vurderingsordning

XX Innføring i informasjonsteknologi

1. To obligatoriske innleveringer som må være
godkjent for å kunne gå opp til eksamen
2. Mappe, vurderingsuttrykk A - F

ECO1002 Bedrifts-økonomisk analyse med
programvare
FIL1001 Examen philosophicum, HHN

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer
Obligatorisk arbeid

MAT1001 Matematikk

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid
Hjemmeeksamen, vurderingsuttrykk A - F
1. To obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å
ta eksamen.
2. Skriftlig skoleeksamen 4 timer – digital,
vurderingsuttrykk A - F
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer
Obligatorisk arbeid, teller 0/100 av karakteren

XX Digitalisering av samfunnet
XX Internett og tjenester

FIN1001 Innføring i finansregnskap
STT1001 Statistikk

Oppgave

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid, teller 0/100 av karakteren
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XX Datamodellering og databaser

ORG1001 Organisasjon
XX Virksomhetsmodellering og
forretningsforståelse

1. To obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å
ta eksamen.
2. Skriftlig skoleeksamen 4 timer – digital,
vurderingsuttrykk A - F
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Gruppevis prosjektrapport (40 %) kombinert med
individuell muntlig eksamen (60 %)

FIN1002 Finansiering og investering

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid

ECO1003 Samfunns-økonomi makro

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid

XX Informassjonssikkerhet

1. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å
kunne gå opp til eksamen.
2. Skriftlig skoleeksamen 4 timer.
Vurderingsuttrykk A - F
Hjemmeeksamen
Vurderingsuttrykk A - F
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid
1. Ett arbeidskrav må være bestått for å ta eksamen.
2. Skriftlig skoleeksamen 4 timer – digital,
vurderingsuttrykk A - F

XX Organisasjon og ledelse av
informasjonssystemer
ECO1001 Samfunnsøkonomi mikro
MET1001 Anvendt metode
XX Prosjektmetodikk

REG1002 Driftsregnskap og budsjettering

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer
Obligatorisk arbeid

XX Bacheloroppgave

Oppgave med muntlig justering
Vurderingsuttrykk A - F
Mappevurdering
Skriftlig skoleeksamen 4 timer, vurderingsuttrykk A - F
1. Skriftlig skoleeksamen 4 timer - digital
2. To obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å
ta eksamen. Vurderingsuttrykk A - F
Skriftlig skoleeksamen 4 timer, vurderingsuttrykk A - F
Mappe, vurderingsuttrykk A - F

XX Risk management
XX Digital markedsføring
XX Programmering

XX Algoritmisk problemløsning
XX Mobile tjenester

De emnene som er merket med blått er emner som «tilhører» Bachelor i økonomi og ledelse, og
vurderingene som er beskrevet er hentet fra beskrivelsene som ligger på nord.no.
Det benyttes bokstavkarakter. For obligatorisk arbeid benyttes vurderingen bestått/ikke bestått og
for arbeidskrav benyttes vurderingen godkjent/ikke godkjent.
Hver enkelt undervisnings- og vurderingsform er valgt med fokus på at studenten skal oppnå
læringsutbyttet i det spesifikke emnet. En del av emnene er tallfag/faktafag, der skriftlig
skoleeksamen eger seg godt til å teste studentenes kunnskaper og ferdigheter, da også på grunnlag
av deres generelle kompetanse. For mange av emnene er det også obligatoriske arbeid, der ikke
minst ferdighetene testes i stor grad. Innholdet i disse er tilpasset slik at den delen av læringsutbyttet
som ikke like godt kan testes med skriftlig skoleeksamen, ivaretas her. Alle emnebeskrivelser
behandles i lokalt utdanningsutvalg. Utvalget, og ikke minst utvalgets leder har stort fokus på å sikre
at læringsutbyttet skal kunne testes med valgt vurderingsform.
Det brukes ulike digitale verktøy i flere kurs for å bidra til studentenes rolle i læringsprosessen. Blant
annet brukes en bedriftssimulator i FIN1002 Finansiering og investering hvor studentene jobber i
grupper og skal drive en bedrift mest mulig lønnsomt over flere år. Studentene må da anvende i
praksis det meste av pensum i kurset. Det er også en utstrakt bruk av case-oppgaver i flere kurs.
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Det er lagt opp til jevnlig kontakt mellom de ulike emneansvarlige og mellom emneansvarlig og de
ulike hovedforeleserne i samme emne. Den mest formaliserte kontakten skjer på de halvårlige
KOPSS-seminarene (beskrevet under punkt 2). Det er ikke lagt opp til særlig kontakt på tvers av
studentgruppen på de ulike studiestedene (flere studiesteder gjelder for emner som inngår i BA
økonomi og ledelse). Studentgruppen er stor nok per studiested, slik at fakultetet ikke har sett noe
behov for det. Noe kontakt er det likevel, blant annet gjennom studentforeninger.
Studentforeningene har også tilbud om å ha en student fra hvert av studiestedene Bodø, Mo,
Steinkjer og Stjørdal i lokalt utdanningsutvalg ved HHN.

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Studenter møter forskning og faglig utviklingsarbeid gjennom ulike arenaer i studietilbudet. Noe av
pensumlitteraturen er kompendier. Disse består av forskning tilgjengeliggjort i form av artikler.
Kompendiene oppdateres jevnlig for å sikre at det er relevant og nyeste forskning studentene får
undervisning i.
Deler av fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet bruker en god del av arbeidstiden sin på forskningog utviklingsarbeid. De deltar i nasjonale og internasjonale nettverk, besøker forskerkonferanser og
bidrar til utvikling av studieprogrammets faginnhold på jevnlig basis. Dette fører da til at de er faglig
oppdatert på det nyeste av forskning på fagområdet, som igjen kommer studentene til gode gjennom
forskningsbasert undervisning i flere emner. Forelesere vil for eksempel kunne dra inn relevante
eksempler fra nyeste forskning.
Studentene blir eksponert for relevant forskning i flere av kursene som gis. For eksempel, i kurset
FIN1002 Finansiering og investering er det en inngående gjennomgang av en svært sentral modell i
finans. Studentene gis et overblikk over forskning de siste ti årene som viser hvordan denne
modellen ikke nødvendigvis er korrekt i praksis. I tillegg anbefales alle studentene å finne innovative
problemstillinger fpr bacheloroppgaven som dermed nødvendigvis medfører at de går gjennom
relevant forskning i det feltet de er interessert i. I kurset ECO1003 Samfunnsøkonomi, makro
presenteres flere resultater fra nyere forskning. Eksempelvis, hvordan sammenhengen mellom
økning i pengemengden og inflasjonen har brutt sammen, og hvordan betydelig gjeld hos bedrifter
og husholdninger forsterker lavkonjunkturer.
Vedlagt søknaden finnes en publikasjonsliste for de vitenskaplig ansatte tilknyttet programmet.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Mange av pensumbøkene på programmet er engelske, som for eksempel i emnene Programmering,
Virksomhetsmodellering, Internett og tjenester. Studentene får slik kjennskap til engelsk litteratur og
engelske begreper, i emner der dette er håndterlig.
Nå er internasjonalisering mye mer enn bare å beherske relevant faguttrykk på engelsk. Emnet
OR1001 organisasjon gir studentene en generell kompetanse til å formidle sentralt fagstoff fra
organisasjonsfagets emneområder og sette konkrete problemstillinger og fenomener i perspektiv
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gjennom kritisk bruk av organisasjonsfaglig teori. Det dreier seg da både om et skandinavisk
perspektiv og bruk av internasjonale teorier. Studentene får slik en innføring i det internasjonale
perspektivet på fagområdet.
Det er ikke mulig å ta i mot innreisende studenter på Mo nå, men forholdene ligger til rette for
undervisning på engelsk i IKT-emnene. Pensum her er i hovedsak på engelsk og fagmiljøet behersker
engelsk godt slik at de kan undervise på engelsk om nødvendig.
Det er p.t 5 emner fra Bachelor i økonomi og ledelse som tilbys på engelsk i Bodø, men ingen av disse
emnene inngår i Bachelor i digital økonomi og organisasjon.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.
Norge har sammen med 45 andre europeiske land signert Bologna-traktaten som utdyper kravene til
høyere utdanning, og etablerer et felles regelverk slik at bl.a. utveksling skal kunne foregå på en
smidig måte. Det er opprettet avtaler med utenlandske universiteter som tilbyr økonomiske- og
administrative emner på bachelornivå, noe som gir studentene muligheter til inn- og utveksling.
I løpet av studieprogrammet kan studentene dra til noen av Handelshøgskolens partnere i Europa,
Asia, Australia eller Nord-Amerika. For studentene som går Bachelor i digital økonomi og ledelse er
det først og fremst Europa og Australia som er aktuell. Det er lagt til rette for utenlandsopphold i 4.
semester hvor det er lagt inn 3 valgemner og et obligatorisk emne i samfunnsøkonomi.
Samfunnsøkonomi makro forutsettes avlagt ved ekstern institusjon. Dette er et emne som de fleste
som tilbyr økonomiske utdanninger har i sitt studieprogram og som Nord har avtale med, og det bør
derfor ikke være noe problem å få tatt dette emnet om en velger å reise ut i fjerde semester.
Det er i vedlegg 5 lagt ved to avtaler som som viser partnerinstitusjoner der Handelshøgskolen har
mulighet til å sende studenter på utveksling.
• Deakin University – Branch: Melbourne Campus, Australia
• Otto-Friedrich University Bamberg, Tyskland
Avtalen med Deakin er signert i 2008 og hadde gyldighet i 5 år. Ny avtale med Deakin er snart på
plass. Den ble signert fra Nord 27.11.17, og er sendt Deakin for signering. Vi har ikke fått bekreftet
om denne er kommet tilbake i undreskrevet stand fra Deakin.
Så langt er det disse 2 utvekslingsavtalene som er aktuelle for studenter ved Bachelor i digital
økonomi og organisasjon. Det vil bli arbeidet videre med å få på plass flere avtaler.
De to institusjonene tilbyr emner innen økonomi/ledelse/IKT som er faglig relevante for
studentgruppen. Studenter som drar på utveksling får en forhåndsgodkjenning av emnene de skal ta
ved partnerinstitusjonen. Slik sikres det at de kan følge ordinært løp videre når de kommer tilbake,
uten å måtte ta noen ekstra emner. Hele utvekslingsoppholdet vil da inngå som en del av graden.
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(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og organisasjon har ingen obligatorisk praksis.
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
(studietilsynsforskriften § 2-3)
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og
studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag
og emner som inngår i studietilbudet.
Vedlagt finnes en detaljert oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet. En kortversjon av
dette miljøet er gitt i tabell 4 under punkt 4 Krav til fagmiljø.
Tabell 1 under viser antall studenter første semester (høst 2016), basert på de opprinnelige
programmene som ble tilbudt; Årsstudium i informasjonssystemer og Bachelor i
informasjonsystemer.
Fra høsten 2018 vil det kun være opptak til programmet Bachelor i digital økonomi og organisasjon.
Studieprogrammet Bachelor i digital økonomi og organisasjon vil delvis ha felles studieplan med
Bachelor i økonomi og ledelse, 90 studiepoeng jf. NRØAs krav til obligatoriske emner. Tabell 2 viser
forventet antall studenter framover.
Tabell 1: Antall aktive studenter høsten 2016
Studieprogram

Studiested

Aktive 1. årsstudenter 1.10.16

Årsstudium i informasjonssystemer Mo i Rana

11

Bachelor i informasjonssystemer

35

Mo i Rana

Tabell 2: Forventet antall studenter med ny studieplan
Studieprogram

Studiested

Forventet antall
studenter første år
20

Forventet antall studenter ved
full drift*
40

Bachelor i digital økonomi og Mo i Rana
organisasjon
Bachelor i økonomi og
Mo i Rana
30
60
ledelse **
*Antall studenter forventet ved full drift er beregnet ut fra antall førsteårsstudenter ganget med 2
for bachelorstudiene, for å ta høyde for noe frafall. Med utgangspunkt i tabell 1 har vi estimert antall
studenter i tabell 2.
**Antall studenter i de 11 emnene som som inngår i Bachelor økonomi og ledelse vil komme i tillegg
til studentene ved Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Her vil det være felles undervisning for
studentene på Mo. I tillegg kan det være studenter som bare tar årsstudiet i økonomi og ledelse.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i digital økonomi og organisasjon utgjør 25 personer, hvorav 15 har
arbeidssted Mo i Rana. Det vil være behov for rekruttering av førstekompetanse for å dekke
valgemner som kommer i fjerde semester (våren 2020) og ett obligatorisk emne i sjette semester
(våren 2021). Når vi får rekruttert førstekompetanse mener vi fagmiljøet ut fra størrelse og
kompetanse kan ivareta studentgruppen som varierer fra 20-40 studenter per år på Bachelor i digital
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økonomi og organisasjon. I tillegg er det 30-60 studenter per år for de emnene som er felles med
Bachelor i økonomi og ledelse. Studiet har emneansvarlige og forelesere for alle obligatoriske emner
de 2 første årene, men mangler emneansvarlig og forelesere til valgemnene Mobile tjenester og Risk
management som kommer i fjerde semester samt i det obligatoriske emnet Prosjektmetodikk i sjette
semester. Det vil i løpet av 2018 bli igangsatt rekruttering av minimum en med førstekompetanse
innenfor IKT.
Kompetansen er beskrevet i vedlagte CV-er og dersom man ser opp mot studiets egenart, er det godt
dekkende. Det er satt sammen slik at det i all hovedsak dekker emnene som inngår i
studieprogrammet, som vist i studiemodellen med de unntak som nevnt ovenfor. Fagmiljøet er
kompetansemessig stabilt. Som det framgår av samme vedlegg, har 18 av de 25 vitenskapelig ansatte
fast stilling ved Nord universitet. Noen utskiftninger i fagmiljøet vil være naturlig, eksterne som
hentes inn for kortere eller lengre perioder, ansatte som går av med pensjon etc. vil være helt
naturlig i et såpass stort fagmiljø. Som nevnt over så vil det være behov for nyrekruttering for å
dekke enkelte emner som kommer i 2020-2021. Vi anser fagmiljøet likevel som robust, og det er
ingen indikasjoner på at fagmiljøet ikke vil være like stabilt framover som det er nå.
For de 11 emnene som «tilhører» Bachelor i økonomi og ledelse så er fagmiljøet tilknyttet emnene
noe større enn for de øvrige emnene. Dette skyldes at BA økonomi og ledelse gjennomføres ved 3
studiesteder; Mo, Steinkjer og Bodø. Hvert emne har en emneansvarlig som også er hovedforeleser
ved ett av studiestedene. I tillegg vil det være hovedforeleser ved de øvrige studiestedene. Dette
betyr at hovedforeleser på Mo kommer fra studiestedet på Mo. Det er lite direkteleveranse av
undervisning på tvers av studiestedene, men foreleserne møtes blant annet på KOPPS for å planlegge
og koordinere slik at blant annet «fellesemnene» tilbys mest mulig likt på alle studiestedene.
I teorien er det mulig å tilby samme emne på flere steder ved bruk av nettundervisning.
Handelshøgskolen har så langt hatt en bevisst strategi om å holde kjernevirksomheten innen ordinær
undervisning uten streaming. Bakgrunnen for dette valget ligger i et ønske om at studentene skal
møte opp på campus, da vi mener dette har mange følgefordeler. Ved å møte opp til forelesning,
legges det til rette for at studentene også kan møtes etter forelesningene og arbeide med stoffet i
grupper. De vil slik også opparbeide et fagsosialt nettverk, noe forskning viser er svært viktig for å
hindre frafall.
NOKUTs definisjon av fagmiljøet er noe større enn hva vi har lagt inn i beregningene i våre tabeller. Vi
har bare regnet inn de som direkte er inne på emnet enten som emneansvarlig ved fakultetet eller
som foreleser i emnet på Mo. Vi har i oversikten tatt med forelesere i fellesemnene i Bodø og
Steinkjer, men de gir ingen uttelling i summeringene i tabellene. I NOKUTs definisjon av fagmiljø
tilknyttet studietilbudet så omfatter dette «personer som direkte og regelmessig gir bidrag til
utviklingen, organiseringen og gjennomføringen av studietilbudet. Presiseringen er ment å inkludere
personer med ulike typer bidrag inn i studietilbudet i tillegg til undervisning, veiledning eller annen
tilrettelegging for læring. Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, forskning, utviklingsarbeid,
erfaringsoverføring fra praksisfeltet, praktisk undervisning, pedagogisk og faglig utnyttelse av digital
teknologi, innovasjon og samarbeid med arbeids- og næringsliv.»
Beregning av fagmiljø som beskrevet i definisjonen til NOKUT ville gitt et svært utfordrende fordeling
av timer på emnenivå, og vi har derfor valgt å kun ta med emneansvarlig og foreleser som direkte er
knyttet til gjennomføringen.
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(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Fagmiljøet har variert utdanningsfaglig kompetanse. I tabellen nedenfor vises en oversikt. Det
henvises til de enkeltes CV-er for mer detaljert informasjon. Det er en god del av foreleserne som har
pedagogikk, noen har didaktikk, andre har diverse kompetanse knyttet til teknologi i undervisningen,
mens noen ikke har formell utdanningsfaglig kompetanse. Erfaringene som opparbeides i løpet av
årene som foreleser vil ikke framkomme her, men er naturligvis av relevans for studentene.
Tabell 3: Utdanningsfaglig kompetanse hos vitenskapelig ansatte ved Bachelor i digital økonomi og
organisasjon.
Vitenskapelig ansatt Utdanningsfaglig kompetanse
Astrid Svendgård
Excel i undervisning og på eksamen. Videoforelesninger.
Beata Godejord
Master i pedagogiske studier
Børre Anton Olsen
«Pedagogikk i open læring» (kurs i bruk av digital teknologi i undervisning)
Høyskolepedagogikk. Videoforelesninger
Erling Lunnan
Pedagogisk seminar Datafag
Kjell-Arne Odden
Pedagogisk seminar
Ove Jakobsen
Pedagogikk grunn- og mellomfag
Undervisning ped seminar
Undervisning ped utdanning
Per Arne Godejord
Pedagogisk eksamen, Universitetet i Bergen, 1991. 15 års erfaring i flipped
classroom ved bruk av web, YouTube, Blogg, dataspill, SoundCloud, LMS,
Second Life, Twitterm osv. Se min digitale pedagogiske mappe for detaljer:
https://academiccv.wordpress.com/.
Rune Bostad
Undervist: Nett-, video-, samling- og campusbasert.

Brukt følgende LMS: Moodle, IT`s learning, fronter og Canvas.
Øyvind Hanssen

University of Tromsø (UiT)
UPS - Universitetspedagogisk seminar. Course in university teaching. 2004.
Har undervist på universitetsnivå siden 1990. Jeg underviser i informatikk
og har alltid benyttet digitale verktøy.

Universitetet har en god del digital kompetanse, både i IKT-avdeling og gjennom KOLT, som kommer
de vitenskapelig ansatte til gode. KOLT inviterte januar 2017 ansatte til å melde seg på UH-ped
webinarer og de inviterer til andre typer kurs og muligheter for erfaringsdelinger mellom foreleserne.
Det er laget flere nyttige ressurssider på intranettet, for eksempel for Inspera, der det er tilgjengelig
opplæringsvideoer og jevnlig tilbud om kurs. Fakultetet har egen Canvas/Fronterkontakt, hvor de
ansatte kan få hjelp ved behov. Deler av vitenskapelig ansatte ved HHN har lite formalkompetanse
innen teknologi, men det kurses og gis individuell opplæring ved behov.
Handelshøgskolen har nå to opprykksprogram, med totalt 40 vitenskapelig ansatte i løp:
Professorskolen der det arbeides med å gi førsteamanuensiser grunnlaget til å kunne søke opprykk til
professor, og førstelektorskolen, der høgskole- og universitetslektorer gis et program for å fremme
opprykk til førstelektor. Åtte av de vitenskapelig ansatte tilknyttet Bachelor i digital økonomi og
organisasjon deltar i opprykksprogram. Ambisjonen er at de i løpet av en 2-3 års periode skal inneha
opprykk. I tillegg er det søknader inne for vurdering. Grunnlaget for opprykket til førstekompetanse
er i stor grad fokus på pedagogisk arbeid med undervisning. Som del av programmet må de redegjøre
for sine pedagogiske vurderinger av undervisningen og for hvordan de bruker ulike pedagogiske
virkemidler. Dette må være dokumenterbart.
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Krav til relevant utdanningsfaglig kompetanse er nytt krav i den nye Studietilsynsforskriften. NOKUTs
veiledning definerer utdanningsfaglig kompetanse som UH-pedagogikk og didaktikk og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Nord universitet har et
institusjonelt ansvar for å sikre at alle som underviser har utdanningsfaglig kompetanse. Universitetog høgskolerådet (UHR) har egne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse, og disse angir en
rimelig norm for hva de fagansatte minimum må ha. Institusjonene skal også sikre at den
utdanningsfaglige kompetansen utvikles og holdes oppdatert. Forskriftens krav til utdanningsfaglig
kompetanse innfris ikke tilfredsstillende i dag ved Nord universitet. Dette er også en kjent
problemstilling for alle høyere utdanningsinstitusjoner.
Nord universitet har igangsatt eget arbeid med utdanningsfaglig kompetanse, som inkluderer 1) UHpedagogisk basiskurs, 2) pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye
undervisningserfaring og 3) meritteringsordning for fremragende undervisere.
Universitetspedagogikk er utviklet og vil bli gitt som tilbud systematisk fra 2018. System for
pedagogisk kompetanseheving og dokumentasjon for ansatte med mye undervisningserfaring vil bli
etablert i løpet av 2018. Det startes et arbeid med å utvikle meritteringsordninger for fremragende
undervisere, som skal implementeres i løpet av 2019. Digitale verktøy er deler av en stor mengde
med verktøy og alle tre pedagogiske kompetaneselementer vil inneholde opplæring og
dokumentasjon på bruk av pedagogiske digitale verktøy i undervisningen.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Handelshøgskolen har i tillegg en prodekan
utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan. Prodekan er utpekt av dekan for samme
åremålsperiode som dekanperiode. Prodekan for utdanning er leder av det lokalt utdanningsutvalget
ved HHN (UU-HHN). Utvalget består blant annet av alle studieprogramansvarlige ved fakultetet, som
er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget kan fatte vedtak som omhandler Bachelor i digital økonomi
og organisasjon, der gitt i utvalgets mandat, men da etter innspill fra programansvarlig. Hvert
studieprogram har en programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved HHN er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt igangsetting av
studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og studieplaner og
gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle årstrinn.
5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førsteamanuensis Øyvind Hanssen er studieprogramansvarlig for Bachelor i digital økonomi og
organisasjon. Som programansvarlig har Hanssen dermed definerte oppgaver som følges opp.

21

r i informasjonsteknologi) - 17/01204-28 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i digital økonomi og organisasjon (opprinnelig Bachelor i informasjonsteknologi) : Revidert søknad - reakkreditering Digital organisasjon og økonomi-211217

Hanssen har vært fast ansatt siden 2013. Han har doktorgrad i informatikk. Hans kompetanse er
dermed svært relevant i rollen som programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
Vedlagt finnes en komplett oversikt over fagmiljøet som inngår i studieprogrammet. I tabellen
nedenfor er det gitt en oppsummering av denne.
Tabell 4: Oversikt over fagmiljø tilknyttet Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Ansatte som bidrar faglig

Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold

Astrid Svendgård

Universitetslektor

H/Fast

Årsverk
0,05

Bedriftsøkonomi

Beata Godejord

Førsteamanuensis

H/Fast

0,50

IKT

Brit Torunn Rohnes

Førsteamanuensis

H/Fast

0,50

Metodefag

Børge Josefsen

Universitetslektor

H/Ikke fast

0,15

Bedriftsøkonomi

Børre Anton Olsen

Amanuensis

H/Fast

0,05

Bedriftsøkonomi

Erling Lunnan

Universitetslektor

D/Fast

0,20

Metodefag

Espen Lauritzen

Stipendiat

E

0,10

Administrasjonsfag og filosofi

Finn Jørgensen

Professor

H/Fast

0,50

Samfunnsøkonomi

Gro Talleraas

Universitetslektor

H/Fast

0,05

Administrasjonsfag og filosofi

Kjell Ellingsen

Førstelektor

H/Fast

0,60

IKT

Kjell-Arne Odden

Universitetslektor

H/Fast

0,20

Samfunnsøkonomi

Krister Salamonsen

Førsteamanuensis

D/Ikke fast

0,10

Bedriftsøkonomi

Kåre Bye

Amanuensis

H/Fast

0,05

Samfunnsøkonomi

Marit Breivik Meyer

Stipendiat

H/Ikke fast

0,05

Bedriftsøkonomi

Maryna Vakulenko

Stipendiat

H/Ikke fast

0,10

Bedriftsøkonomi

Ove Daniel Jakobsen

Professor

H/Fast

0,50

Filosofi

Per Arne Godejord

Førstelektor

H/Fast

0,65

IKT

Per Ivar Seljeseth

Stipendiat

H/Ikke fast

0,15

IKT

Petter Pettersen

Universitetslektor

H/Fast

0,05

Metodefag

Rune Bostad

Universitetslektor

H/Fast

0,45

IKT

Rune Magne Olsen Opdahl Universitetslektor

H/Ikke fast

0,05

Administrasjonsfag

Siri Jakobsen

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60

Metodefag

Steinar Gran

Førstelektor

H/Fast

0,50

Bedriftsøkonomi

Thomas Leirvik

Førsteamanuensis

H/Fast

0,45

Bedriftsøkonomi

Thomas Lauvås

Førsteamanuensis

H/Ikke fast

0,05

Administrasjonsfag

Øyvind Hanssen

Førsteamanuensis

H/Fast

0,90

IKT

Sum totalt (årsverk)

7,5

Årsverkt sentrale deler

6,1

Årsverk førstekompetente innen sentrale deler

4,8

Prosent førstekompetente (fra antall)

44

Prosent bidrag fra førstekompetene (årsverk)

77

Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

96

Undervisningsområde
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Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33
timers arbeidsbelastning per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen
tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10-studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil
arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter, undervisningsform, om emnet er nytt
eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi mener tabellen
gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning bidrar flertallet med veiledning på
bacheloroppgaven. Dette er ikke tatt med i oversikten, da belastningen vil variere fra år til år ut fra
antall studenter per veileder.
Som vedlegget viser er 96 % av årsverkene tilknyttet studieprogrammet bidrag fra ansatte med
hovedstilling ved Nord universitet. Kravet om minimum 50 % er dermed oppfylt. For å oppfylle kravet
om førstestillingskompetanse i sentrale deler av studietilbudet, må de sentrale delene først
defineres.
Studiemodellen til Bachelor i digital økonomi og organisasjon ser slik ut (emner som inngår i de
sentrale delene er understreket og emner som er felles med Bachelor i økonomi og ledelse har
emnekode):
Figur 1: Studiemodell Bachelor i digital økonomi og organisasjon
1. studieår

2. studieår

3. studieår

Høst

Vår

Høst

Vår

Høst

Vår

xxx
Innføring i informasjonsteknologi
7,5 sp

xxxx
Digitalitalisering av
samfunnet
7,5 sp

xxxx
Datamodellering og
databaser
7,5 sp

Valgemne
7,5sp

xxxxx
Informasjonssikkerhet
7,5 sp

xxxx
Prosjektmetodikk
7,5sp

ECO1002
Bedriftsøkonomisk
analyse med
programvare
7,5 sp

Xxx
Internett og
tjenester
7,5 sp

ORG1001
Organisasjon
7,5 sp

Valgemne
7,5sp

xxxxx
Organisasjon og ledelse
av Informasjonssystemer
7,5sp

REG1002
Driftsregnskap og
budsjettering
7,5 sp

FIL1001
Ex phil
7,5 sp

FIN1001
Innføring i
finansregnskap
7,5 sp

MAT1001
Matematikk
7,5 sp

STT1001
Statistikk
7,5 sp

XXX
Virksomhetsmodellering og
forretningsforståelse
7,5 sp
FIN1002
Finansiering og
investering
7,5 sp

Valgemne
7,5sp

ECO1001
Samfunnsøkonomi, mikro
7,5 sp

ECO1003
Samfunnsøkonomi,
makro
7,5 sp

MET1001
Anvendt metode
7,5 sp

xxxxx
Bacheloroppgave
15sp

Valgemner: Digital markedsføring, Programmering, Algoritmisk problemløsning, Mobile tjenester og
Risk management.
I oversikten over fagmiljøet er det angitt innenfor hvilket fagområde i studieprogrammet den enkelte
underviser i. Vi har valgt å kategorisere i fem fagområder; bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi,
metodefag, administrasjonsfag og IKT. De fire første kategoriene er fagkategorier definert av NRØA,
og utarbeidet for å kunne standardisere økonomiutdanningene i Norge (se beskrivelsen under §2.1
punkt 1). IKT dekker spesialretningen på bachelorgraden, og valgemner dekker de 3 emnene som er
valgbare 4. semester. Ut fra de definerte fagområdene, er det obligatoriske IKT-emner og
bedriftsøkonomiske emner som utgjør de sentrale delene av studieprogrammet. Totalt utgjør disse
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112,5 av de 180 studiepoengene som gir grunnlag for vitnemål. Siden studieprogrammet inneholder
valgemner, så undervises det i 202,5 studiepoeng. Alle studentene vil gjennomføre samtlige emner
som inngår i det sentrale området, i tillegg til en del ekstra obligatoriske emner og valgfag. Det er 5
valgbare emner alle på 7,5 sp; Digital markedsføring, Programmering, Algoritmisk problemløsning,
Mobile tjenester og Risk management.
I de sentrale emnene er det 10 personer med førstekompetanse som bidrar: Beata Godejord, Finn
Jørgensen, Kjell Ellingsen, Krister Salamonsen, Per Arne Godejord, Siri Jakobsen, Steinar Gran,
Thomas Leirvik, Thomas Lauvås og Øyvind Hanssen. Alle disse har sin hovedstilling ved Nord
universitet og er inne enten som emneansvarlig eller foreleser. Kravet om personer med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av programmet er dermed oppfylt. I tillegg er det flere
fagansatte innenfor emner som inngår i studieprogrammet som ikke blir medregnet siden de ikke er
emneansvarlig eller foreleser på Mo i Rana. Oversikten over disse er med i vedlegg 7.
Personene med førstekompetanse bidrar inn i programmet på flere måter. Øyvind Hanssen er
programansvarlig. Han er også emneansvarlig i flere emner. Handelshøgskolen har kun en
emneansvarlig per emne, fordi om emnet tilbys flere steder. Det kan være flere hovedforelesere i
samme emne, en ved hvert studiested. Flere hovedforelesere gjelder spesielt for de 11 emnene som
er felles med Bachelor i økonomi og ledelse. Siden emneansvarlig er sterkt involvert i utformingen av
emnene, vil de slik bidra med sin førstestillingskompetanse inn i emner. Også i emner der
emneansvarlig ikke er førstestillingskompetent, vil hovedforeleser som er førstekompetent kunne
bidra, både i form av undervsining, i utformingen av emnet og ved valg av pensum.
Handelshøgskolen avholder en gang i semesteret KOPPS (Koordinerings-, planleggings- og
studiekvalitetsseminar, der emneansvarlig og forelesere på bachelorprogrammene som tilbys på
flere studiesteder møtes. Relevante tema gjennomgås, som hvilke godkjente vurderingsformer som
finnes, hvilke krav som ligger i NKR etc. Ikke minst er dette blitt et viktig møteforum for
emneansvarlig og forelesere innen samme emne og på tvers av hele programmet. Her vil de ulike
foreleserne kunne dra nytte av personer med førstestillingskompetanse i diskusjon om innhold og
utføring av sine emner.
Hvor mye hver enkelt person med førstestillingskompetanse bidrar inn i programmet, er redegjort
for i vedlagte tabell om fagmiljøet. Dersom personen har førstestillingskompetanse er de merket
gult, og dersom området de bidrar inn er sentrale deler av programmet, er dette merket grønt. De
personene som bidrar inn i de sentrale delene av programmet, bidrar i svært liten grad i andre
områder. Tabellen gir dermed god oversikt over hvor mye førstekompetanse som finnes i de sentrale
delene av programmet, og hvor mye hver enkelt vitenskapelig ansatt bidrar.
I tillegg er det laget en tabell som viser fordelingen av kompetanse ned på emnenivå, og hvor de
sentrale delene er markert.
Kravet om personer med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av programmet er dermed
oppfylt.
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a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst
20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
Av de 25 personene tilknyttet programmet, har 11 førstekompetanse. Dette tilsvarer 44 % og kravet
om minimum 20 % er dermed oppfylt (se tabell Ax).

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med
professor- eller dosentkompetanse.
Utgår, da dette er et bachelorprogram.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
Fagmiljøet tilknyttet Bachelor i digital økonomi og organisasjon driver aktivt forskning og faglig
utviklingsarbeid. 11 av de 25 personene tilknyttet programmet har førstestillingskompetanse, og har
dermed avsatt tid til forskning og utvikling som del av stillingen.
Vedlagt finnes en komplett oversikt over publikasjonene til fagmiljøet de siste fem årene. Det er god
bredde i tematikken, noe som er naturlig for et såpass stort fagmiljø. Samtidig er arbeidene høyst
relevante for Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Totalt er det 48 registreringer de siste fem
årene (hentet fra 2012 til 2017, kun poenggivende, fra Cristin).
Publikasjonene skal være av god kvalitet. Dette er sikret ved at kun de poenggivende er inkludert.
Om en forsker har valgt å skrive en kronikk i en dagsavis, er dette ikke inkludert. Det betyr ikke at
kronikker og tilsvarende ikke er viktig for formidlingen, men i denne sammenhengen er
publikasjonslisten altså kvalitetssikret ved at kun poenggivende publikasjoner er tatt med. Dette
forkorter naturligvis listen betraktelig, men gjør den også sammenlignbar.
For at publikasjonen skal gi utteling i form av publikasjonspoeng, må den være utgitt i en kanal
(tidsskrift eller forlag) som er godkjent i publikasjonssystemet. Norsk samfunnsvitenskapelig
datatjeneste (NSD) har ansvar for registeret over autoriserte publikasjonskanaler (tidsskrifter, serier
og forlag). Dette er utgangspunktet for vitenskapelige publiseringer som gir uttelling i
finansieringssystemet.
Publikasjonene er i stor grad relevante for programmets innhold, og en betydelig andel av
publikasjonene er svært spesifikk for fagområdet. Et eksempel er en publikasjon om ledelse av
professor Ove Jakobsen som er emneansvarlig for Examen philosophicum:
Storsletten, Vivi M. L.; Jakobsen, Ove.
Development of Leadership Theory in the Perspective of Kierkegaard's Philosophy. Journal of Business Ethics 2014 s.1-13
NORD

Ett annet eksempel er innen bedriftsøkonomi hvor emneansvarlig Thomas Leirvik i Finansiering og
investering har publisert:
Leirvik, Thomas.
The bond-stock mix under time-varying interest rates and predictable stock returns. Finance Research Letters 2014 ;Volum
11.(3) s.231-237
NORD
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Videre er det eksempler innen organisasjon og ledelse av informasjonssystemer hvor arbeidet med elæring er relevant. Flere publikasjoner av Per Arne Godejord og Beata Godejord:
Godejord, Per Arne.
The Online Classroom: Developing Learning Environments Using Project Work and Lecturing via Blogs and Wikis. I: ICT in
Educational Design : Processes, Materials, Resources : vol. 5. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski 2014 ISBN
978-83-7842-153-5. s.107-118 NORD
Godejord, Beata.
Digital Game-Based Learning: Synergy between Pedagogy and Engagement. I: ICT in Educational Design : Processes,
Materials, Resources : vol. 5. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski 2014 ISBN 978-83-7842-153-5. s.95-105
NORD
Godejord, Beata Joanna.
FROM NETWORKED LEARNING TO SMART LEARNING ENVIRONMENTS: A POSSIBLE PATH TOWARD A LEARNING
ECOLOGY. I: EDULEARN proceedings 2017. The International Academy of Technology, Education and Development 2017
ISBN 978-84-697-3777-4. s.26322639 NORD
Godejord, Beata Joanna; González-Pérez, Alicia; Figueiredo, Mauro; Solmaz, Arif.
BREAKING FREE OF THE CLASSROOM: IMPLEMENTING DIGITAL MEDIA TO ENHANCE STUDENTS’ INVOLVEMENT IN
LEARNING MATHEMATICS. I: ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation .
Associated University Presses 2016 ISBN 9788461758951. s.4144-4150 NORD
Figueiredo, Mauro; Godejord, Beata Joanna; Rodrigues, José Francisco; González-Pérez, Alicia.
MILAGE App - Mobile Learning of Mathematics. I: EDULEARN16 Proceedings. The International Academy of Technology,
Education and Development 2016 ISBN 978-84-608-8860-4. s.8863-8872 NORD
Godejord, Per Arne.
Reaching hearts and minds - Exploring learning using blogs, wiki, twitter and walkthroughs. I: ICT in Educational Design:
Process, Materials, Resources: Volume 10. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórski 2016 ISBN 978-83-7842-259-4.
s.85-95 NORD

Som det fremgår av eksemplene over og vedlagte publikasjonsliste, er en del av publikasjonene
relevante for Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Totalt sett mener vi at vi har god
dokumentasjon på at fagmiljøet driver aktiv forskning og faglig utviklingsarbeid, med resultater på
høyt nivå.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.
En oversikt over fagmiljøet tilknyttet studieprogrammet er gitt under punkt 4 i tabell 4 og i vedlegg.
Alle vitenskapelig ansatte ved HHN er tilknyttet en av fire faggrupper:
• Faggruppe økonomisk analyse og regnskap
• Faggruppe innovasjon og entreprenørskap
• Faggruppe marked, organisasjon og ledelse
• Faggruppe trafikk
En beskrivelse av de ulike faggruppene er gitt i eget vedlegg. Hver ansatt har dermed allerede et
nasjonalt nettverk i sin egen faggruppe, gjerne i flere faggrupper ved faktultetet og ved samarbeid på
tvers av miljøene. I tillegg har de fleste et variert nettverk utenfor Nord som beskrevet i vedlagte CVer.
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En type nettverk som mange av de vitenskapelig ansatte har nær kontakt med er andre universiteter
i inn- og utland. Eksempler: NTNU ExcITED Centre for Excellence in IT Education, 2016 – d.d (Beata
Godejord). Yale University og Georgetown University (Thomas Leirvik). Ethics Research Group ved
UiT (Espen Lauritzen). Universitetet i Oxford/Southampton/Cardiff (Finn Jørgensen)
Kontaktene med andre universiteter er relevante da de både forsker og underviser i overlappende
fagområder med innholdet i Bachelor i digital økonomi og organisasjon. Denne typen nettverk brukes
ofte til forskningssamarbeid som igjen bidrar til forskningsbasert undervisning i programmet.
Nettverkene brukes også av emneansvarlig eller foreleser til å kunne hente inn gjesteforelesere, og
for de nasjonale samarbeidene brukes de også til å finne eksterne sensorer.
Andre typer nettverk er mer fagspesifikke, som European business ethics network og International
society of ecological economics (Ove Daniel Jakobsen), MARPART – ett nettverk knyttet til sikkerhet
og beredskap i nordområdene (Per Arne Godejord og Øvind Hanssen), ISCRAM – Information Systems
for Crisis Response and Management (Øyvind Hanssen), ACM Association for Computing Machinery
(Øyvind Hanssen). GSSI – Global Sales Science Institute (Per Ivar Seljeseth). Disse er relevante da det
går inn i de samme fagområdene som Bachelor i digital økonomi og organisasjon, og foreleser holdes
oppdatert på utviklingen i fagområdet.
Noen type nettverk er gjennom rene forskningsprosjekt, som Kjell Ellingsen med BitStreamprosjektet, et svensk-norsk forskningsprosjekt med bidrag fra EU som skal bedre digitale tjenester.
MILAGE (Per Arne Godejord, Beata Godejord og Rune Bostad), et EU-prosjekt bestående av
forskergruppe fra Portugal, Spanina, Tyrkia og Norge med fokus på læring med mobil teknologi.
Internasjonal forskningsgruppe ICTinED, 2012 – 2017, Deltakerland: Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn
og Norge (Beata Godejord og Per Arne Godejord). Denne typen nettverk resulterer ofte i publisert
forskning, som igjen kan benyttes i undervisningssammenheng, som relevante eksempler på
utviklingen.
Oversikten viser at fagmiljøet samlet sett samarbeider bredt både nasjonale og internasjonalt, og vi
mener at kravet om relevant nettverk er godt dokumentert.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Det inngår ikke obligatorisk praksis i studieprogrammet.
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Bachelor i digital økonomi og organisasjon
Ansatte som bidrar faglig

Emne

Stillingsbetegnelse Ansettelsesforhold Faglige årsverk i studiet
Total

Alf Håvard Dahl

U&V

Studiested

FoU/KU Annet

Amanuensis

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Administrasjonsfag

Bodø

Universitetslektor

H/Fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer

Førsteamanuensis

H/Fast

0,50

0,05

0,45

0,00 IKT

Mo i Rana

H/Fast

0,50

0,05

0,45

0,00 Metodefag

Steinkjer

Børge Josefsen

Statistikk, Matematikk
Førsteamanuensis
Bedriftsøkonomisk
analyse med
programvare, Innføring i
finansregnskap
Universitetslektor

H/Ikke fast

0,15

0,15

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana

Børre Anton Olsen

Bedriftsøkonomisk
analyse med
programvare

Amanuensis

H/Fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer

Einar A. Torrisen

Driftsregnskap og
budsjettering

Høgskolelærer

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Erling Lunnan

Matematikk, Statistikk

Universitetslektor

D/Fast

0,20

0,20

0,00

Mo i Rana

Espen Lauritzen

Stipendiat

E

0,10

0,10

0,00

Finn Jørgensen

Examen philosophicum
Samfunnsøkonomi
mikro

0,00 Metodefag
Administrasjonsfag og
0,00 filosofi

Professor

H/Fast

0,50

0,05

0,45

0,00 Samfunnsøkonomi

Bodø

Frode Soelberg

Anvendt metode

Førsteamanuensis

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Metodefag

Bodø
Steinkjer

Astrid Svendgård

Beata Godejord
Brit Torunn Rohnes

Organisasjon
Finansiering og
investering,
Driftsregnskap og
budsjettering
Organisasjon og ledelse
av
informasjonssystemer

Undervisnings/veilednings- område i
studiet

Hassa Pedersen

Organisasjon, Examen
philosophicum
Samfunnsøkonomi
makro

Jorunn Grande

Anvendt metode

Gro Talleraas

Universitetslektor

H/Fast

0,05

0,05

0,00

Administrasjonsfag og
0,00 filosofi

Amanuensis

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Samfunnsøkonomi

Bodø

Førsteamanuensis

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Metodefag

Steinkjer

H/Fast

0,60

0,15

0,45

0,00 IKT

Bodø

H/Fast

0,20

0,20

0,00

0,00 Samfunnsøkonomi

Mo i Rana

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Kjell-Arne Odden

Virksomhetsmodellering
og forretningsforståelse Førstelektor
Samfunnsøkonomi
mikro,
Samfunnsøkonomi
makro
Universitetslektor

Kjersti Granås Bardal

Innføring i
finansregnskap

Kjell Ellingsen

Mo i Rana

Førsteamanuensis
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Krister Salamonsen

Driftsregnskap og
budsjettering
Samfunnsøkonomi
mikro,
Samfunnsøkonomi
makro
Innføring i
finansregnskap
Finansierng og
investering

Førsteamanuensis

D/Ikke fast

0,10

0,10

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana

Amanuensis

H/Fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Samfunnsøkonomi

Steinkjer

Stipendiat

H/Ikke fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana

Stipendiat

H/Ikke fast

0,10

0,10

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Mo i Rana

Professor

H/Fast

0,50

0,05

0,45

0,00 Filosofi

Bodø

Per Arne Godejord

Examen philosophicum
Innføring i
informasjonsteknologi,
Organisasjon og ledelse
av
informasjonssystemer,

Førstelektor

H/Fast

0,65

0,20

0,45

0,00 IKT

Mo i Rana

Per Ivar Seljeseth

Digital markedsføring

Stipendiat

H/Ikke fast

0,15

0,15

0,00

0,00 IKT

Mo i Rana

Petter Pettersen

Matematikk, Statistikk

Universitetslektor

H/Fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Metodefag

Bodø

Internett og tjenester,
Programmering,
Datamodellering og
databaser

Universitetslektor

H/Fast

0,45

0,45

0,00

0,00 IKT

Mo i Rana

Organisasjon

Universitetslektor

H/Ikke fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Administrasjonsfag

Mo i Rana

Førsteamanuensis

H/Fast

0,60

0,15

0,45

0,00 Metodefag

Mo i Rana

Førstelektor

H/Fast

0,50

0,05

0,45

0,00 Bedriftsøkonomi

Steinkjer

Thomas Leirvik

Anvendt metode
Innføring i
finansregnskap
Finansiering og
investering

Førsteamanuensis

H/Fast

0,45

0,05

0,30

0,10 Bedriftsøkonomi

Bodø

Thomas Lauvås

Organisasjon

Førsteamanuensis

H/Ikke fast

0,05

0,05

0,00

0,00 Administrasjonsfag

Mo i Rana

Kåre Bye
Marit Breivik Meyer
Maryna Vakulenko

Ove Daniel Jakobsen

Rune Bostad
Rune Magne Olsen
Opdahl
Siri Jakobsen
Steinar Gran
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Øyvind Hanssen

Bedriftsøkonomisk
analyse med
programvare
Informasjonssikkerhet,
Digitalisering av
samfunnet, Innføring i
informasjonsteknologi,
Algoritmisk
problemløsning,
Bacheloroppgave,

Ubesatt førstestilling

Risk management
Mobile tjenester
Prosjektmetodikk

Thor-Erik Sandberg
Hanssen

Førsteamanuensis

H/Fast

0,00

0,00

0,00

0,00 Bedriftsøkonomi

Bodø

Førsteamanuensis

H/Fast

0,80

0,60

0,20

0,00 IKT

Mo i Rana

Førstekompetanse H/Fast

0,45

0,45

0,00

0,00 IKT

Mo i Rana

Sum totalt (årsverk)

7,9

3,7

4,1

Årsverk sentrale deler

6,4

Antall personer Steinkjer

Årsverk førstekompetente innen sentrale deler

5,2

Antall personer Bodø

Prosent førstekompetente (fra antall)

48

Antall personer Mo i Rana

Prosent bidrag fra førstekompente (årsverk)

78

Prosent årsverk hovedstilling ved Nord

95

0,10

Stillingsandelen som benyttes til undervisning av et emne, er beregnet ved at det legges til grunn 33 timers arbeidsbelastning
per studiepoeng. Ett emne på 7,5 sp vil da utgjøre 247,5 timer, som igjen tilsvarer omtrent 15 % stilling. Et 10studiepoengsemne vil utgjøre 20 % av en stilling. I praksis vil arbeidsbelastningen variere noe, både ut fra antall studenter,
undervisningsform, om emnet er nytt eller godt innkjørt etc. Et helt nøyaktig bilde er det dermed utfordrende å gi, men vi
mener tabellen gir en realistisk framstilling. I tillegg til undervisning bidrar flertallet med veiledning på bacheloroppgaven.
Dette er ikke tatt med i oversikten, da belastningen vil variere fra år til år ut fra antall studenter per veileder, og hvilken
problemstilling studentene velger.
Fargerforklaring kolonne B emne:

grønn-emne- og foreleser
rød- "bare" emneansvarlig
blå- "bare" foreleser
sort-foreleser øvrige campus

6
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Fordeling fagmiljø ned på emnenivå
Emne

Fagmiljø - navn
Godejord, Per Arne
Hanssen, Øyvind
Innføring i informasjonsteknologi
Josefsen, Børge
Olsen, Børre
Hanssen, Thor-Erik
Bed.øk analyse m/programvare
Lauritzen, Espen
Jakobsen, Ove D.
Talleraas, Gro
Exphil
Lunnan, Erling
Pettersen, Petter
Rohnes, Brit
Matematikk
Digitalisering av samfunnet
Hanssen, Øyvind
Internett og tjenester
Bostad, Rune
Josefsen, Børge
Meyer, Marit B.
Gran, Steinar
Bardal, Kjersti G.
Innføring i finansregnskap
Lunnan, Erling
Rohnes, Brit
Pettersen, Petter
Statistikk
Datmodellering og databaser
Bostad, Rune
Lauvås, Thomas
Opdahl, Rune M. O.
Talleraas, Gro
Dahl, Alf Håvard
Organisasjon
Virksomhtsmodellering og forretningsforståelse Ellingsen, Kjell
Valuenko, Maryna
Leirvik, Thomas
Svendgård, Astrid
Finansiering og investering
Odden, Kjell-Arne
Bye, Kåre
Pedersen, Hassa
Samfunnsøkonomi makro
Informasjonssikkerhet
Hanssen, Øyvind
Godejord, Per Arne
Organisasjon og ledelse av informasjonss.
Godejord, Beata
Odden, Kjell-Arne
Jørgensen, Finn
Bye, Kåre
Samfunnsøkonomi mikro
Jakobsen, Siri
Soelberg, Frode
Grande, Jorunn
Anvendt metode
Prosjektmetodikk
Nyrekruttering

Stilling
Førstelektor
Førsteaman.
Univ.lektor
Amanuensis
Førsteam.
Stipendiat
Professor
Univ.lektor
Univ.lektor
Univ.lektor
Førsteam.
Førsteam.
Univ.lektor
Univ.lektor
Stipendiat
Førstelektor
Førsteam.
Univ.lektor
Førsteam.
Univ.lektor
Univ.lektor
Stipendiat
Univ.lektor
Univ.lektor
Amanuensis
Førstelektor
Stipendiat
Førsteam.
Univ.lektor
Univ.lektor
Amanuensis
Amanuensis
Førsteam.
Førstelektor
Førsteaman.
Univ.lektor
Professor
Amanuensis
Førsteam.
Førsteam.
Førsteam.
Førstestilling

Rolle
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Mo
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Bodø
Foreleser Steinkjer
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Bodø
Foreleser Steinkjer
Emneansvarlig/foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Mo
Foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Mo
Foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Bodø
Foreleser Steinkjer
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Emneansvarlig/forleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Mo
Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Bodø
Foreleser Steinkjer
Emneansvarlig/foreleser Mo
Foreleser Bodø
Foreleser Steinkjer
Emneansvarlig/foreleser Mo

Salomonsen, Krister
Svendgård, Astrid
Torrisen, Einar A
Hanssen, Øyvind

Førsteam.
Univ.lektor
Høgskolelær
Førsteam.

Foreleser Mo
Emneansvarlig/foreleser Steinkjer
Foreleser Bodø
Emneansvarlig/foreleser Mo

Seljeseth, Per Ivar
Bostad, Rune
Hanssen, Øyvind
Nyrekruttering
Nyrekruttering

Stipendiat
Univ.lektor
Førsteam.
Førstestilling
Førstestilling

Emneansvarlig/foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Mo
Emneanvarlig/foreleser Mo

Driftsregnskap og budsjettering
Bacheloroppgave
Valgemner
Digital markedsføring
Programmering
Algoritmisk problemløsning
Mobile tjenester
Risk management

Sentralt del
IKT

Andel førstek.
100

Bedøk

IKT
IKT

0

100
0

Bedøk

5

IKT

0

IKT

100

Bedøk

5

Bedøk
IKT

0
100

IKT

100

Bedøk

5

Bedøk
IKT

100
100

Bedøk

95

Førstekompetansebidrag inn i sentral del IKT (beregnet ut fra de personer som er emneansvarlig og/eller underviser i emnet på Mo)
Førstekompetansebidrag inn i sentral del bed.øk (beregnet ut fra de personer som er emneansvarlig og/eller underviser i emnet på Mo)

75,0 %
30,0 %

På NOKUTs seminar desember 2017, kom det en avklaring på hvordan man skal definere og "beregne" førstekompetanse inn i sentrale deler av et
studieprogram. Det ble avklart at man ikke trenger å ha førstekompetanse i alle emner som er definert inn i en sentral del av et studieprogram. I dette
studieprogrammet er det 2 sentrale deler, IKT (markert rosa) og bed.øk (markert lys blå). Denne tabellen viser hvor stor prosent som er dekket med
førstekompetanse i hvert emne (forutsetning som i øvrige beregninger, enten at man er emneansvarlig, foreleser på Mo eller begge deler). I oversikten
er enkelte førstestillinger markert med rødt og de teller ikke med i beregningene siden de er forelesere på Steinkjer eller i Bodø.
Beregning førstekompetanse i emner er som følger: Emneansvarlig og foreleser - 100%. Foreleser uten emneansvar 95%. Bare emneansvarlig - 5%.

