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Populære økonomistudier 
I april kommer søknadstallene fra Samordna opptak. 
Det er et ”sannhetens øyeblikk” for universiteter og 
høyskoler.  Som i de siste årene har samlet søkertall 
vokst (6,6 %). Det har også antall primærsøkere til 
økonomiutdanninger (med 8,7 %). Søkningen til våre to 
bachelorstudier har også økt – og litt mer enn lands-
snittet. Bachelor i økonomi og administrasjon er nå 
UMBs mest populære studium, med 215 primærsøkere 
– opp med 13 % fra 190 i fjor. Dette er en dobling i 
løpet av to år - etter at vi tok navnet Handelshøgskolen 
ved UMB. Bachelor i samfunnsøkonomi økte fra 24 i 
fjor til 31 i år. Framgangen er positiv – ikke minst fordi 
en av de viktigste faktorene bak søkernes studievalg er 
anbefalinger – eller advarsler – fra venner som 
studerer.  
 
Men framgang til tross, vi er fortsatt ikke helt tilfredse 
og håper på en ny dobling i løpet av få år. Vi legger oss i 
selen for å forbedre studiene ytterligere, blant annet 
med å tilby fra kommende studieår en spesialisering 
som gir godkjenning som regnskapsfører.  
 
Studiet ved UMB med størst økning i søkningen var for 
øvrig  5-årig master i Industriell økonomi, som økte fra 
44 til 74 søkere. Dette er et studium som handels-
høgskolen også har aksjer i.   
 
Ellers er det interessant å se at blant 116 000 søkere i 
Samordna opptak er det påfallende likt tall søkere fra år 
til år til enkelte av studiene ved UMB. Til planteviten-
skap har det for eksempel vært ca 20 primærsøkere de 
siste 5 år. Det er kanskje noe for en sosiolog å finne ut 
av, hvordan slik stabilitet kan ha seg. Men trenden 
fortsetter, at de ”tradisjonelle landbruksstudiene” 
(skog, husdyr, planter) utgjør en stadig mindre andel av 
UMBs søkermasse. UMB er heller ikke lenger størst i 
Norge innenfor kategorien ”landbruksstudier”, men er 
forbigått av Høgskolen i Nord-Trøndelag og (nesten) 
Høgskolen i Hedmark. Norsk høyere utdanning blir 
stadig mer regional. 
 
 
Ragnar Øygard 
Instituttleder 

 
 

Handelshøgskolen ved UMB i media 
Olvar Bergland uttalte til Fiskeribladet Fiskaren, 20. 
april, at de samfunnsøkonomiske analysene som legges 
til grunn for fjorddeponi i Repparfjorden og 
Førdefjorden er mangelfulle og ikke holder mål. 
 
Østlandets Blad hadde 19. april omtale av 
Sentralbanksjef Øystein Olsens besøk ved 
Handelshøgskolen ved UMB, der han foreleste om 
sammenhengen mellom renter og inflasjon. 
 
Torstein Byes innlegg ”Synker flaggskipet?” ble 
publisert i papirutgaven av Dagens Næringsliv (DN) 17. 
april, og inngår i debatten om økonomer og klima i DN.  
 
Per Halvor Vale hadde 2. april innlegg på Dagsavisens 
nettsider om pengepolitikk og rentesetting.  
 

Publikasjoner 
Kjosavik, Frode. 2012. "A Phenomenological Approach 
to Intersubjectivity in the Sciences.” In: Christel Fricke 
and Dagfinn Føllesdal (Eds.), Intersubjectivity and 
Objectivity in Adam Smith and Edmund Husserl. 
Philosophische Forschung. Frankfurt: Ontos Verlag, 
Chapter 1, 17-44. 

 
Foredrag og presentasjoner 
Anita Leirfall holdt invitert foredrag med tittelen ”Kant 
om rom og romlig orientering” ved FoF, Universitetet i 
Bergen, 26. april 2012. 
 
Katja Strøm Cappelen holdt innlegg om 
entreprenørskap i Follo:  "Muligheter og utfordringer 
ved samarbeid mellom næringsliv og kunnskaps-
institusjoner" på Næringskonferansen i Follo 19. April.  
 
Stein Holden holdt innledning til diskusjon om 
"Lønnsom og bærekraftig landbruksutvikling i Afrika: -
Storskala eller småskala?" hos Norfund 19.april. 
Norfund er et norsk særlovselskap som er i ferd med å 
utvide sine investeringer i landbruksproduksjon og 
foredling i Afrika.  
 
Stein Holden presenterte paperet "Command and 
Control: How Does It Work? The Case of Land Market 
Law Restrictions in Ethiopia" på Verdensbankens Land 
and Poverty-konferanse 25. april. 

 

http://www.umb.no/statisk/ior/fiskeribladet_fiskaren_20042012.pdf
http://www.oblad.no/badebyen/om-renter-og-inflasjon-med-sentralbanksjefen-1.7190281
http://paper.opoint.com/?id_site=21225&id_article=54154&code=376
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/p1234/
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/norfund.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/norfund.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/command_and_control_wb2012_presentation.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/command_and_control_wb2012_presentation.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/command_and_control_wb2012_presentation.pdf
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Stephen Mumford holdt innlegget ”What is 
Philosophy?”  ved Universitetet i Nottingham for 
humanistelevene fra Oslo By Steinerskole 24. april. 
 
Artikkelen " Households' willingness-to-pay for 
improved fish welfare in breeding programs for farmed 
Atlantic salmon" (Norske husstander er villige til å 
betale for å forbedre velferd for oppdrettslaks gjennom 
avl) av Kristine M. Grimsrud, Hanne Marie Nielsen, 
Ståle Navrud og Ingrid Olesen, ble akseptert og 
presentert (av H.M. Nielsen) på konferansen "HAVBRUK 
2012" 18. april i Stavanger.  
 
Susann Gjerde var gjesteforeleser på Danmarks første 
(og Europas andre) masterutdanning i Positiv Psykologi, 
som fant sted ved Universitetet i Aarhus, ved Danmarks 
Pædagogiske Universitetskole (12. april i Aarhus og 13. 
april for en ny gruppe studenter ved deres filial i 
København). Tittelen på forelesningen var 
"Profesjonelle samtaler som læringsverktøy”. 
 

Diverse 
Anders Hundseid, som er student på bachelorprogram-
met i økonomi og administrasjon, ble valgt som årets 
økonomistudent på allmøte for optimum og fagutvalg-
et. Han ble tildelt prisen for sin innsats som leder i 
Optimum og styremedlem i ECONA ved HH UMB. 
 
Arild Angelsen er oppnevnt som medforfatter 
("Contributing Author") til den neste klimarapporten fra 
FN's klimapanel (IPCC Fifth Assessment Report), som 
skal legges fram i 2014. Angelsen skal bidra til kapittel 
15 om "National and Sub-National Policies and Instituti-
ons" under Working Group III, som omhandler tiltak for 
å redusere utslipp av klimagasser. Fra før er Ståle 
Navrud oppnevnt som " review editor" for Working 
Group II, som omhandler effektene av klimaendringer.  
 
Arild Angelsen deltok på "Informal meeting on the 
Durban Platform" i Oslo 20 april, en møteplass mellom 
klimaforhandlere, forskere og NGO representanter om 
arbeidet med en ny klimaavtale.  
 
Arild Angelsen innledet om REDD+ (klima og skog 
programmet) på debattmøte den 24. april, arrangert av 
SPIRE UMB.  
 
Arild Angelsen er fast forsker-spaltist i magasinet 
PUTSJ, som er et magasin for ungdom om miljø, kultur 
og aktivisme og gis ut av Natur og Ungdom. 

Arnstein Øvrum forsvarte 26. april sin 
doktoravhandling ” Socioeconomic status and health: 
the role of lifestyle choices”. 
 

Gro Ladegård har i samarbeid med Kjøtt- og 
fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og NHO Mat og 
Landbruk utviklet et nytt bransjestrategisk program, 
”Forretningsutvikling og ledelse”, 30 studiepoeng, som 
tilbys til høsten.  Programmet, som organiseres av 
Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved UMB, 
omfatter forretningsutvikling og ledelse i norske kjøtt- 
og fjørfebedrifter.   
 

Kyrre Rickertsen deltok i evalueringen av søknader til 
det franske forskningsrådets program innenfor 
"Sustainable Food Systems" i Paris 4. og 5. april. 
 

Rani Lill Anjum tilbrakte store deler av april i England 
for å jobbe med Stephen Mumford og Mauricio Suarez. 
En del av oppholdet har vært ved London School of 
Economics, der hun har vært sammen med Fredrik 
Andersen og Mauricio Suarez for å snakke om 
kausalitet, tid og rom i kvantefysikken. 
 

Stein Holden og Sofie Skjeflo deltok på prosjekt-
utviklingsworkshop med CIMMYT den 27-28. april i 
Addis Ababa. Prosjektet heter "Economics of maize 
based farming systems for faster technology adoption 
and sustainable intensification pathways in Eastern and 
Southern Africa" vil etter all sannsynlighet starte i 2012 
og gå over fire år. UMB vil få hovedansvar for impact 
assessment og modellering av impacts på prosjektet. 
Finansiering kommer fra Australia.  
 

Stein Holden og Sosina Bezu implementerer en ny 
surveyrunde i sørlige Etiopia i tilknytning til prosjektene 
"Youth and Land" med finansiering fra UN-Habitat og 
"Joint Land Certification" med finansiering fra 
Forskningsrådet. Feltarbeidet omfatter registrering av 
barns ernæringstilstand, ungdommers karrierevalg og 
sosiale eksperimenter.  
 

Stephen Mumford har fått bokkontrakt hos Oxford 
University Press for boka ”Metaphysics and Science”, 
redigert av Stephen Mumford og Matthew Tugby. 
 

Kommende arrangementer ved HH UMB 
Onsdag 9. mai kl. 13-14 vil Anita Leirfall holde innlegget 
”What is it like to orient onself in space? Kant on space 
and orientation” ved  PhilSci Forum, UMB.   
Sted: Rom T401, Tårnbygningen. 

http://putsj.no/arild-angelsen/arild-angelsen-intro-article335-401.html
http://putsj.no/arild-angelsen/arild-angelsen-intro-article335-401.html
http://www.umb.no/ior/artikkel/sosiookonomisk-status-og-helse-phd-diputas
http://www.umb.no/ior/artikkel/sosiookonomisk-status-og-helse-phd-diputas
http://www.umb.no/sevu/artikkel/forretningsutvikling-og-ledelse-30-studiepoeng
http://www.umb.no/causci/article/philsci-forum

