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Studiekvalitet.no  
Aftenposten har nettopp – sammen med en rekke 
tunge samarbeidspartnere – lansert nettsiden 
Studiekvalitet.no.  De sier siden skal gi informasjon om 
studiekvaliteten i ulike utdanninger – informasjon som 
kan gi hjelp ved studiesøkendes valg av lærested og 
arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere fra ulike 
utdanninger.  
Det er lett å si seg enig at det er viktig å vurdere 
kvaliteten av de utdanningene som tilbys i Norge – og 
ikke bare være opptatt av antall kandidater og 
studiepoeng som produseres. Men studiekvalitet er et 
vanskelig begrep – og kvalitet er slett ikke lett å måle. 
Nettsiden Studiekvalitet.no er dessverre ikke mye å 
basere viktige beslutninger om studievalg og 
ansettelser på.  
 
Datagrunnlaget for vurderingene på nettsiden er en 
spørreundersøkelse NIFU Step gjennomførte høsten 
2009 for de som fullførte en mastergrad ved norske 
læresteder våren 2009. Undersøkelsen sier dermed 
ganske lite om bachelorstudiene ved de ulike 
lærestedene. Det begynner også å bli en stund siden 
2009. Det har sikkert skjedd betydelige endringer i 
mange av utdanningene siden da.  
 
Selv om svarprosenten var ganske god (53% av 5419), 
er samlet antall svar fra de ”nye” universitetene 
(UMB+UiS+UiA) kun 295 – fordelt på et stort antall 
studier.  Det gir få svar per studium og stor standardfeil. 
Mange studier er ikke med  i det hele tatt – 
sannsynligvis fordi ingen kandidater derfra svarte på 
undersøkelsen.  
Dataene undersøkelsen bygger på er respondentenes 
subjektive vurdering av den kvaliteten de har opplevd i 
studiet. Det sier selvfølgelig noe om hvordan de 
opplevde studiet og hvor fornøyd de var med det, men 
har klare begrensninger for de som vil sammenligne 
jobbsøkere fra ulike læresteder.  
 
Det er flott at studiekvalitet blir satt på dagsordenen, 
men denne nettsiden er nok dessverre ikke mer enn et 
– oversolgt – første forsøk. 
 
Ragnar Øygard,  
Instituttleder 
 

 

HH UMB etablerer senter for analyser av 

råvaremarkeder 
Med økonomisk støtte fra UMBs styre er det nå 
etablert et senter for analyser av råvaremarkeder ved 
HH-UMB. Senteret (The Norwegian Center for 
Commodity Market Analysis, NCCMA), som ledes av 
professor Ole Gjølberg, skal initiere forskning på 
råvaremarkedene - fra landbruksprodukter til metaller 
og energi ved UMB og i Norge. En sentral målsetting er 
å etablere et norsk og internasjonalt nettverk innen 
råvaremarkedsforskning. I den forbindelse vil det den 
17.-18. april bli avholdt et forskningsseminar der 23 
forskere og avanserte studenter fra åtte norske og 
internasjonale læresteder vil presentere og diskutere 
pågående forskning på råvaremarkedene.   
 
Etableringen av senteret for råvaremarkedsanalyser er 
en oppfølging og videreføring av HH-UMBs profilering 
av energi og råvaremarkeder i undervisningstilbudet og 
forskningen. Senteret tar til høsten sikte på å arrangere 
en større konferanse der akademia og næringsliv møtes 
over et sentralt tema fra de internasjonale 
råvaremarkedene. 
 
Nytt om navn 

Nils Sanne er ansatt som lektor i foretaksøkonomi ved 
HH UMB. Sanne skal undervise innen 
bedriftsøkonomiske emner, i tillegg til å ha 
koordinatoransvar for masterprogrammet i 
entreprenøskap og innovasjon.  Han har tidligere vært 
ansatt som timelærer hos oss. Velkommen til HH UMB!  

 

Handelshøgskolen ved UMB i Media 
Handelshøgskolen ved UMB arrangerte den 27.03. 
debattmøte i samarbeid med Utenriksdepartementet 
med temaet «Krise i Europa – konsekvenser for 

Norge?» Panelet besto av utenriksminister Jonas Gahr 

Støre, Erna Solberg (Høyre), Hildegunn Gjengedal (Nei 
til EU), Benedicte Pryneid Hansen (Attac) og Ole 

Gjølberg (HH UMB). Journalist Bjørn Hansen ledet 
møtet. Møtet ble dekket i Ås Avis og Østlandets Blad.  
Jonas Gahr Støre og Casper Claudi Rasmussen ble 
intervjuet av TV8 Follo i forbindelse med møtet. Det 
kom også et leserinnlegg i Østlandets Blad i etterkant 
av debatten. 
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Espen Haug uttalte seg om sparing i råvarefond på 
forbrukerinspektørene på NRK1 07.03.2012.  
 
Kyrre Rickertsen sine forskningsresultater ble slått opp 
i VG 30.03.2012. Rickertsen sine resultater indikerer at 
en økning av matmomsen til 25 prosent vil bidra til 
redusert vekt hos mange. Han ble intervjuet om samme 
sak i «Her og Nå» på NRK P1 samme dag.  
 

Foredrag og presentasjoner 
Kyrre Rickertsen har holdt innlegget: "Kosthold, helse 
og fedme" på Matprogrammets avslutningskonferanse 
på Gardermoen 28. 03.  
 
Susann Gjerde holdt gjesteforelesningen "Slik lærer 
voksne: En aktiv tilnærming til læring" på Nasjonal 
konferanse om kursutvikling for ansatte i 
fylkesbiblioteket 09.03.2012.  
Hun har også holdt tre gjesteforelesninger på 
bachelorkurs:   
-  «Coaching og veiledning i Nes Kommune».  
- «Coaching, verdier, styrker og fallgruver. Coaching og 
Relasjonsledelse» (Fet kommune) 
- "Coaching og Ledelse"  (Dagsseminar, Høgskolen i 
Vestfold).  
 
Gro Ladegård foreleste om "team og teamledelse" ved 
Malakoff VGS 5. Mars 
 

Rani Lill Anjum holdt et innlegg på alumnitreffet for 
Innovasjon og Entreprenørskap 3. mars om 
kommunikasjon og risiko. 
Hun holdt også innlegget 'A pill for nicer colleagues - 
Reductionist thinking about causation in modern 
medicine' på Café Scientifique på Grand Hotel 21. mars. 
 
Stephen Mumford har holdt fire foredrag denne 
måneden:  
- ’Dispositions and Ethics’ ved forskningsseminaret ved 
Arts and Social Sciences ved University of Nottingham 
Malaysia 1. mars. 
-  ’What is philosophy’ ved University of Nottingham 
Malaysia 1. mars. 
- ’A pornographic way of seeing’ ved Philosophy Society 
i Bristol. 15. mars 
- ‘On the value of the Arts’ på workshopen ‘Making the 
case for humanities and social sciences’ for British 
Council Meeting i Tel Aviv, Israel, 20. mars. 

Arild Angelsen hadde fordrag om "REDD: a good idea, 
impossible to implement?", ved Cambridge 
Conservation Seminars, Cambridge universitetet i 
England, 14. Mars. 
 
Ståle Navrud presenterte akseptert paper (sammen 
med Nils Axel Braathen, OECD-Environment Division)" 
Mortality Risk Valuation in Environment, Health and 
Transport Policies"  på "Envecon 2012"- Annual applied 
environmental economics conference of the  UK 
Network for Environmental Economists (UKNEE) , Royal 
Society, London, 9. mars 
 
Ståle Navrud holdt populærvitenskaplig foredrag "Hva 
koster energi?" på Energiseminaret ved UMB, Ås, 24.-
25. Mars. 
Han holdt også foredraget "SALMONCHANGE -  
Endringer i laksefiskernes rekreasjonsverdi som følge av 
innkortet fiskesesong og strengere fiskeregler- Teori og 
metodisk tilnærming" på  "Nettverksmøte for Reiseliv 
og Frilutsliv", Holmenkollen Park hotel, Oslo, 27. mars. 
 
Espen Haug holdt to kvelds-seminarer i London for 
Certificate in Quantitative Finance 7City Learning 28. og 
29. mars: 
- Derivatives Market Practice in the Time Before Quant 
Theory 
- Advanced Greeks 
 

Diverse 
Erlend Guldbrandsen, Masterkandidat i 
samfunnsøkonomi våren 2011, er tildelt prisen for årets 
masteroppgave ved Handelshøgskolen ved UMB for 
oppgaven «Win-Win? Or  Win-Lose...? 
Game Theory and Decision Analysis Applied to the Case 
of Solar PV Investments in Indonesia under the CDM”. 
Eirik Romstad var veileder på oppgaven.  Gratulerer!  
 

Ståle Navrud er medlem av evalueringskomitéen for 
papers for 19th Annual Conference of the  European 
Association of Envuronmental and Resource Econimists, 
Charles  University, Praha. 
 
Stein Holden var på feltarbeid i det sørlige Etiopia i 
forbindelse med forskningsprosjektet "Joint 
Certification and Household Land Allocation: - Towards 
Empowerment or Marginalization?"  i perioden 3-
18.mars. 
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Rani Lill Anjum og Fredrik Andersen deltok på 
konferansen ’Mathematical and Geometrical 
Explanations in Physics’ i Barcelona 9.-10. mars. 
 
Anita Leirfall har fått antatt paperet 'Kant on the Real 
and the Ideal in Directions [Gegenden] (1768)' til den 
internasjonale konferansen 'Ideals and the Ideal in 
Kant', Bogazici University (Istanbul), May 23rd-26th 
2012. 
 
Caroline Wang Gierløff presenterte klimaspillet "Prøv 
deg som klimaforhandler" ved Åpen dag ved UMB 8. 
mars. 
 

Publikasjoner 

Rani Lill Anjum og StephenMumford  har skrevet 
artikkelen 'Causal Dispositionalism', trykket i A. Bird, B. 
Ellis and H. Sankey (Eds), Properties, Powers and 

Structures: Issues in the Metaphysics of Realism, 
Routledge 2012. 
 
 
Kommende arrangementer ved HH UMB 

PhD disputas 

Arnstein Øvrum disputerer for PhD graden 26.04.2012.  

Tittelen på avhandlingen er "Sosioøkonomisk status 
og helse: betydningen av livsstilsvalg".  
Tittel på prøveforelesningen er : "Estimating the 
demand for health: empirical challenges" 
 
Prøveforelesning og disputas vil finne sted torsdag 26. 
april klokken 12.15 i Tårnbygningen, T401.  
 
 
Sentralbanksjef Øystein Olsen besøker 
Handelshøgskolen ved UMB onsdag 18.04.  
Tema for forelesningen er "Pengepolitikk og bruk av 
modeller i Norges Bank". 
 
Det vil bli en times forelesning etterfulgt av spørsmål og 
diskusjon. Forelesningen er åpne for alle interesserte!  
 
Tid: Onsdag 18.04.2012, klokken 10.00-12.00 

Sted: Urbygningen UMB, Gamle Festsal (U218) 

 
Onsdag 11. april vil Olvar Bergland holde innlegget 'On 
Changing Your Beliefs from Ambiguous Evidence and 

Unanticipated Events' ved det vitenskapsteoretiske 
forumet ved UMB.  
 
I emnet Varemarkedsanalyse (BUS323) vil det være tre 
gjesteforelesnoinger denne måneden: 
 
12. april kl. 10.15 
Thomas Birkemo: 
"Analyse av kraftmarkeder" 
Rom T130, Tårnbygningen. 
 
17. april kl. 14.15 
Kolbjørn Giskeødegaard: 
"Analyse av fiskemarkedene" 
Rom T130, Tårnbygningen. 
 
19. april kl. 10.15: 
Christopher Harlem: 
"Bakgrunn og mulige konsekvenser for 
råvareprisoppgang" 
Rom T130, Tårnbygningen. 
 
Alle gjesteforelesningene er åpne for alle interesserte. 
Velkommen!   


