Studieplan 2008/2009
Årsstudium i økonomi og ledelse
Innledning
Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en
videreføring av denne utdannelsen. Studiets navn er ”Årsstudie i økonomi og ledelse”. Utdanningen
har en klar næringslivsprofil og er tverrfaglig og yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen
næringsliv og offentlig forvaltning.
Gå direkte til emnetabell
Studiets varighet, omfang og nivå
Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.
Forventet læringsutbytte
Studiet skal gi en innføring i økonomi og ledelse som kan kombineres med de fleste utdanninger og
yrker og motivere for, og gi grunnlag for videre studier.
Etter endt utdanning skal studenten
vise forståelse for de grunnleggende prosessene i næringslivet
ha grunnleggende kunnskaper innenfor fagfeltene bedrifts og foretningsorganisasjoner,
økonomistyring, matematikk og statistikk, markedsføring, ledelse med arbeidslivsjuss,
kvalitetsledelse, og investering og finansiering.
Målgruppe
Studiet er utviklet for de som har lyst å jobbe med mennesker og økonomi. Kunnskap innen økonomi,
ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for:
Søkere fra videregående skole som ønsker å sjekke ut dette fagfeltet uten å binde seg til en
treårig utdanning
Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner
Opptakskrav og rangering
Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning
Årsstudiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav og gi en grunnleggende innføring i
utfordringer knyttet til økonomi og ledelse. Studiet tar opp mange fagfelt framfor å gå i dybden på
ledelsesutfordringene.
Studiet passer i kombinasjon med annen utdanning, og etter endt årsstudium kan kandidaten fortsette
med andre året på Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i mediemanagement eller Bachelor i
teknologidesign og ledelse på HiG. I figuren nedenfor har vi plassert studiet i en modell som viser
hvordan en eventuelt kan bygge videre på dette årsstudiet ved HiG.
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Kvalitetssikring
Kvalitetsnivået i studiet bygger på følgende pilarer:
Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
Bruk av NOKUT godkjent kvalitetssystem
Forskningsbasert undervisning
Sensorordning
Kontinuerlig forbedringsarbeid
Aktivt bruk av næringslivet for utvikling av studiet
NOKUT godkjent kvalitetssystem
HiG var en av de første høgskoler/universitet som fikk et godkjent kvalitetssystem.
Forskningsbasert undervisning
Gjennom studiet vil studentene bli introdusert for vitenskaplige metoder som skal gjøre dem i stand til
selv å gjennomføre mindre FoU-arbeider.
Internasjonalisering
Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner i årsstudiet.
Klar for publisering
Ja
Godkjenning
Studieprogrammet ble vedtatt av HiGs styre i SAK STY 63/06.
Studieplan er godkjent av Studienemnda i juni 2007
Utdanningsnivå
Årsstudium
Studiekode ved Samordnet Opptak (SO-kode)
207 160
Emnetabell
Emnekode

Emnets navn

O/V *)

Studiepoeng pr. semester

SMF1241

Bedrifts- og forretningsssystemer

O

10

SMF1042

Økonomistyring

O

10

REA1131

Grunnleggende matematikk og statistikk

O

10

SMF2062

Markedsføring

O

5

SMF2051

Ledelse med arbeidslivsjuss

O

10

SMF2111

Investering og finansiering

O

10

SMF1191

Kvalitetsledelse

O

5

S1(H)

Sum:

S2(V)

30

30

*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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Emneoversikt
SMF1241 Bedrifts- og forretningsssystemer - 2008-2009
Emnekode:
SMF1241
Emnenavn:
Bedrifts- og forretningsssystemer
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal etter fullført emne kunne:
Kjenne til alle vesentlige systemer som vanligvis finnes i en bedrift, og som er nødvendig for at
bedriften funksjonerer etter forutsetningene
Kjenne til hva forbrukeradferd er, kjenne til forbrukeradferdens faglige forankringer
Kjenne grunnlaget for bedriftenes organisatoriske utvikling fra masse-produksjon til ”just in
time"
Kjenne til moderne systemer for innkjøp, produksjonsstyring,lagerstyring,salg
Vite hva forbrukeratferd er. Kjenne til forbrukeratferdens faglige forankringer
Kjenne til strategisk planlegging
Kjenne til markedsføring på 2000 tallet
Kjenne til hva som skaper kundetilfredshet og verdier
Kjenne varehandelens verden
Kjenne til organisering av distribusjonskanaler
Kjenne til lederstiler og ledelsesstrategier i dagens næringsliv og i et historisk perspektiv
Kjenne til næringslivets rammebetingelser, HMS, arbeidsmiljøloven
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Emnets temaer:
Håndverksproduksjon, arbeidsvilkår, produktivitet og industrialisering
Masseproduksjon
Samarbeid, demokratisering
Mettet marked, manglende fleksibilitet
Europas svar på masseproduksjonens krise
Østens svar på masseproduksjonens krise
Industriens mangfoldighet
Kontinuitet og forandring
Framtidens bedrifter
Bedriftens prosesser; Regnskap, budsjett, innkjøp,produksjonsstyring, lagerstyring, salg
Hva er forbrukeratferd?
Forbrukeratferdens faglige forankringer
Individet og organisasjonen som bruker
Produktets livssyklus
Markedssegmentering
Forbrukeratferd og strategisk planlegging
Hva er varehandel?
Muligheter i varehandel
Organisering av distribusjonskanaler
Strategisk planlegging, hvorfor det?
Hvordan kan strategisk planlegging utføres?
Eierskap, finansieringsløsninger
Oppgaver for markedsføringen
Begreper og verktøy i markedsføringen
Forskjellige former for bedriftsorientering i markedet
Hvordan næringslivet og markedet forandrer seg
Kundeverdi og kundetilfredshet
Suksessbedrifter
Å verve, å beholde kunder
Fenomenet lederskap, lederstiler, å jobbe som leder
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i gruppe (24 timer)- teller 60%
Individuell flervalgstest (1-2 timer)- teller 40%
Begge deler må være bestått.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
To interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første gangs Kontinuasjonseksamen, og ved
første påfølgende ordinære eksamen i faget.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Hjemmeeksamen i gruppe: alle hjelpemidler, flervalgstest: ingen hjelpemidler.
Obligatoriske arbeidskrav:
Fire obligatoriske oppgaver
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Ådne Midtlin
Læremidler:
Egil j.Skorstad Organisasjonsformer
Philip Kotler Markedsføringsledelse
Supplerende opplysninger:
Emnet er et grunnlagsemne for å motivere og gi bakgrunn for en helhetsforståelse. Målet er å forstå
hvordan ulike bedrifter fungerer. Denne forståelsen skal gi et godt utgangspunkt for videre studier.
Bedriftene må forholde seg til mange rammebetingelser, ulike markeder, stadig endringer i kundenes
behov. Det gis i dette faget en breddeforståelse uten at det gås helt i dybden. Dybdeforståelsen vil bli
gitt i andre parallelle og etterfølgende emner i studiet. Emnet skal gi innsikt i hvordan bedriftsledere
tenker og organiserer, eller burde organisere sin virksomhet i dagens næringsliv. De tre røde trådene i
studiet vil være ledelse, økonomi og markedsføring.
Klar for publisering:
Ja
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SMF1042 Økonomistyring - 2008-2009
Emnekode:
SMF1042
Emnenavn:
Økonomistyring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomgått emne
ha kunnskaper, ferdigheter og holdninger vedrørende bedriftsøkonomiske analyser og
vurderinger
ha oversikt over prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter
ha forståelse for ideologien universell utforming i økonomistyring
Studenten skal således kunne
utføre kostnads- og inntektsberegninger, inklusiv grensebetraktninger
analysere drifts- og forretningsregnskap
utføre produktkalkyler, investeringsanalyser, samt planlegge og budsjettere
løse bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, herunder konsekvenser av universell utforming
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Emnets temaer:
Bedriftens omgivelser.
Bedriften.
Bedriftens kostnader.
Kostnadsstruktur og kostnadsforløp.
Inntektsdannelsen.
Inntekter, kostnader og resultat - modeller.
Produktkalkulasjon, prinsipper og metoder.
Kalkulasjon i industribedriften.
Kalkulasjon i tjenesteytende virksomheter.
Kalkulasjon i handelsvirksomheter.
Finansregnskapet.
Analyse av finansregnskapet.
Kostnad - resultat - volumanalyse.
Produktvalg.
Investeringer.
Prissetting.
Planlegging og budsjettering.
Kapitalbehov, Just-In-Time og beholdningskontroll
Relevante kostnader og beslutningsproblemer.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, samt
sensurere utvalg av besvarelser.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver er kun gyldige ved første gangs ordinære eksamen og ved
første påfølgende kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
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Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Godkjent kalkulator, rentetabell og lovsamling eller enkeltlover.
Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske oppgaver. 5 oppgaver hvorav 4 må være godkjent
Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 6. utgave, ISBN 82-15-00775-9.
Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 6.
utgave, ISBN 82-15-00776-7.
Lovsamling og/eller enkeltlover.
Klar for publisering:
Ja
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REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk - 2008-2009
Emnekode:
REA1131
Emnenavn:
Grunnleggende matematikk og statistikk
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Høst
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal kunne:
- vise og anvende matematikkunnskaper om algebra, analyse av ulike typer funksjoner og rekker
- vise at de kan gjennomføre statistiske analyser og beherske sannsynlighetsregning
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Emnets temaer:
Matematikk:
Elementær algebra
Funksjoner i en variabel: Funksjonsbegrepet, lineære funksjoner, polynomfunksjoner, rasjonale
funksjoner, asymptoter.
Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, enkle og sammensatte
funksjoner, kjerneregel, maksimums- og minimumsproblemer, funksjonsdrøfting.
Eksponential- og logaritmefunksjoner: Tallet e, naturlig logaritme, kontinuerlig forrentning,
derivasjon og drøfting av logaritmefunksjoner.
Rekker, annuitet, nåverdi, effektiv rente.
Funksjoner av flere variable: Partielle deriverte, stasjonære punkter, maksimums- og
minimumsproblemer for to variabler. Maksimums- og minimumsproblemer under bibetingelser
(anvende Lagranges metode).
Statistikk:
Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål, frekvensfordelinger, grafiske
framstillinger.
Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller,
regning med sannsynligheter, betingde sannsynligheter, diskrete tilfeldige variabler.
Beregning av forventning og varians: Binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling,
poissonfordeling.
Kontinuerlige tilfeldige variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
Estimering: Punktestimering og intervalltesting.
Hypotesetesting: Hypoteser, signifikansnivå, testmetode, styrkefunksjon, hypotesetest i
målemodell og binomisk modell, kjikvadrattester.
Enkel korrelasjons- og regresjonsanalyse: Estimering og hypotesetest for
regresjonskoeffisienten.
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Oppgaveløsning
Vurderingsformer:
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurderingsformer:
Mappevurdering (teller 50 %)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50 %).
Hver av delene må bestås separat.
Karakter på mappa blir satt på grunnlag av poeng som opparbeides på øvinger, og er ikke klagbar.
Eventuelle klager underveis avgjøres umiddelbart ved drøfting mellom student og emnelærer.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
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Sensorordning:
Rettes av emnelærer(e). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til retting og til utarbeidelse av
eksamensoppgaver.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamenen. Mappekarakteren kan ikke
kontinueres.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Formelsamling i matematikk for videregående skole. Gyldendal. ISBN 82-05-29845-9
Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
Godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Paulsrud
Læremidler:
Bjørnstad, H., Olsson, U.H., Søyland, S. og Tolcsiner, F. Matematikk for økonomi og
samfunnsfag. Høyskoleforlaget. ISBN 82-76-34544-1 Eventuelt ny utgave fra juni 2007 ISBN
978-82-7634-756-2
Hans Petter Hornæs: Formelsamling i statistikk, HiG
Løvås, G. Statistikk for universiteter og høgskoler. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00224-2.
Erstatter:
REA1111 Matematikk for mediefag og MAS1271 Teknologisk metodelære
Klar for publisering:
Ja
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SMF2062 Markedsføring - 2008-2009
Emnekode:
SMF2062
Emnenavn:
Markedsføring
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1042 - Økonomistyring
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter gjennomgått emne:
- Ha kunnskaper og innsikt i markedsføring som funksjonsområde i bedrifter og organisasjoner.
- Kunne gjennomføre praktiske markedsføringsaktiviteter i samarbeid med det private næringsliv eller
offentlig etat.
- Kunne utføre markedsundersøkelser og komme med forslag til bedring av bedriftens
markedsføringsproblemer.
Emnets temaer:
- Markedsføring på 2000-tallet
- Kundetilfredshet og -verdier
- Markedsorientert strategisk planlegging
- Måle markedsetterspørsel
- Overvåkning av markedet
- Kjøpsadferd i forbrukermarkedeet
- Kjøpsadferd i bedriftsmarkedet
- Konkurranse
- Markedssegmentering og målgrupper
- Posisjonering og differensiering av produktet gjennom livsløpet
- Nye markedstilbud og innovasjon
- Globale markedstilbud
- Case-studier
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning
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Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Rettes av emnelærer(e)
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon
Tillatte hjelpemidler:
Obligatoriske arbeidskrav:
2 cases (3-8 sider + 1-3 sider) må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Halvor Holtskog
Læremidler:
Markedsføringsledelse, Philip Kotler, Gyldendal Akademisk Forlag, ISBN: 82-05-31582-5
Anbefalt støttelitteratur: Hjelper i markedsføring, Rune Semundseth, Gyldendal Akademisk Forlag,
ISBN: 82-05-34530-9
Klar for publisering:
Ja
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SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss - 2008-2009
Emnekode:
SMF2051
Emnenavn:
Ledelse med arbeidslivsjuss
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1042 Økonomistyring.
Forventet læringsutbytte:
Studentene skal kjenne til
grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner
spesielle ledelsesteorier for serviceorganisasjoner
sentrale arbeidslivsbestemmelser
Studentene skal kunne forstå og bruke
aktuelle grunnleggende og avanserte ledelsesteorier
teorier for ledelse av serviceorganisasjoner
aktuelle lover i ulike arbeidslivssituasjoner
Studentene skal kunne vurdere og analysere
ulike sett av teorier i konkrete ledelsessituasjoner
begrunnelse av egne holdninger i ledelsesspørsmål
løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet
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Emnets temaer:
Del 1:
Bokens overordnede perspektiv. Mål, strategi og effektivitet i organisasjoner. Organisasjonsstruktur.
Organisasjonskultur. Makt og konflikt i organisasjoner. Organisasjon og omgivelser. Organisasjon og
individ. Kommunikasjon i organisasjoner. Beslutningsprosesser i organisasjoner. Læring og
innovasjon. Endring av organisasjoner. Ledelse i organisasjoner.
Del 2:
Servicesamfunnets myter og virkelighet. Lønnsomhet - et nytt regnestykke. Serviceledelsessystemet.
Servicekonseptet. Personalutvikling. Å utvikle mennesker. Kunden som marked og medprodusent.
Fysisk miljø og tekniske hjelpemidler. Selskapets image. Å skape, reprodusere og videreutvikle
forretningsideer. Prispolitikk. Spredning og internasjonalisering. Kvalitet, produktivitet og strategi.
Diagnose; gode og onde sirkler. Kultur og filosofi som ledelsesinstrument. Forandring og lederskap.
Del 3:
Arbeidslivsjus med sentrale lover og avtaler innen arbeidsmiljø, permittering, ferie, bedriftsdemokrati,
rettstvister og tariffrevisjon, samt helse, miljø og sikkerhet (HMS).
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 5 timer
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Intern sensor.
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier, samt
sensurere utvalg av besvarelser.
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon.
Godkjente obligatoriske oppgaver kun gyldige ved første gangs ordinære eksamen og ved første
påfølgende kontinuasjonseksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Lov- og avtaleverk.
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Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjente obligatoriske oppgaver.
Detaljert arbeidsplan for obligatoriske oppgaver fremlegges ved oppstart av emnet.
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Ivar Moe
Læremidler:
Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer, Fagbokforlaget, 3.
utgave, ISBN 978-82-450-0517-2.
Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan, Hvordan organisasjoner fungerer - Arbeidsbok og
casesamling, Fagbokforlaget, 3 utgave, ISBN 978-82-450-0518-9.
Normann, Richard, Service Management, Cappelen akademiske forlag, 3. utgave, ISBN
82-02-19835-6.
Arbeidsrettsavdelingen Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Arbeidsrett, siste utgave
NHOs hjemmeside.
Lovverk (enkeltlover og/eller lovsamling).
Klar for publisering:
Ja
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SMF2111 Investering og finansiering - 2008-2009
Emnekode:
SMF2111
Emnenavn:
Investering og finansiering
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
10
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Anbefalt forkunnskap:
SMF1042 - Økonomistyring
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Forventet læringsutbytte:
Studentene skal etter fullført emne kunne:
-Budsjettere kontantstrømmer til
totalkapital og egenkapital, før og etter
skatt, i faste og nominelle kroner.
-Analysere prosjekters lønnsomhet ut fra
anerkjente prinsipper.
-Beregne kapitalkostnad ut fra
kapitalverdimodellen og vurdere risiko i et
enkelt prosjekt og i en portefølje.
-Vurdere risiko ut fra følsomhetsanalyser.
-Beregne og vurdere lønnsomhet for de
vanligste formene for
finansiering.
Arbeidskapital
-Kjenne til prinsipper for styring av arbeidskapital
Opsjoner
-Kjenne til opsjoner, Binominalmodellen, Black-Scholes modellen
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Emnets temaer:
Renteregning, budsjettering av
kontantstrømmer, reelle/nominelle kroner,
skatt, beregning/styring av arbeidskapital,
nåverdimetoden, internrentemetoden,
tilbakebetalingstid, nåverdiindeksmetoden
ved kapitalrasjonering,
differensekontantstrømmer, prosjektrisiko i
enkeltprosjekt og i portefølje, beta-verdier,
kapitalverdimodellen, avkastningskrav for
egenkapital og totalkapital,
følsomhetsanalyse, gjeldsgrad og risiko,
boliglån, obligasjonslån, leasing, avbetaling.
Opsjoner
Pedagogiske metoder:
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Hjemmeeksamen i gruppe, 12 timer (teller 50%)+ individuell flervalgstest (2-3 timer) (teller 50%).
Begge deler må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
To interne sensorer
Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen i emnet.
Godkjente obligatoriske oppgaver kan bare benyttes ved første påfølgende ordinære eksamen i emnet.
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Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Hjemmeeksamen i gruppe- alle,
flervalgstest- ingen.
Obligatoriske arbeidskrav:
Fire obligatoriske innleveringer
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Høgskolelektor Per Jacobsen
Læremidler:
Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum (1999): Prosjektanalyse . Skarvet forlag. ISBN
82-992405-6-5
(Lærebok kan bli erstattet av nyere utgave av samme bok hvis den foreligger ved semesterstart)
Bøhren, Øyvind og Dag Michalsen: Finansiell Økonomi, Teori og praksis . Skarvet Forlag.
ISBN 82-992405-8-1.
Erstatter:
SMF2011
Klar for publisering:
Ja
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SMF1191 Kvalitetsledelse - 2008-2009
Emnekode:
SMF1191
Emnenavn:
Kvalitetsledelse
Faglig nivå:
Bachelor (syklus 1)
Studiepoeng:
5
Varighet:
Vår
Språk:
Norsk
Forventet læringsutbytte:
Studenten skal etter fullført emne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter
NS-ISO 9000:2000
Emnets temaer:
1. prinsipper i moderne kvalitetsledelse.
2. prosessorganisering, prosessforståelse og prosessanalyser.
3. organisering av forbedringsprosjekter
4. kvalitetssystemer
Pedagogiske metoder:
Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Veiledning
Vurderingsformer:
Annet
Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Vurdering av øvinger (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Karakterskala:
Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)
Sensorordning:
Rettes av emnelærer(e)
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Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon):
Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler:
Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen):
Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator
Obligatoriske arbeidskrav:
Ingen
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse
Emneansvarlig:
Førsteamanuensis Terje Bokalrud
Læremidler:
Kvalitet, ideer og metoder, Jostein Lillestøl, ISBN 82-7674-033-2
Erstatter:
MAS 1152
Klar for publisering:
Ja
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