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Kan studiekvalitet måles? 

«Det finnes ingen kvalitet uten en kvantitet, og ingen kvantitet uten kvalitet» sa formann 

Mao. Men hvordan kan studiekvalitet måles – kvantitativt?  

Kunnskapsdepartementet (KD) prøver å finne fram til kvantitative indikatorer for sin 

«målstyring» av høyere utdanning. KDs nyeste forsøk er å bruke «gjennomføring på normert 

tid» som indikator for studiekvalitet. Gjennomføringsprosenten er, eksempelvis, andel av de 

studentene som begynner på et bachelorstudium som har fullført studiet innen tre år. Snittet 

for Norges universiteter er 32 % for bachelor- og 40 % for masterstudier. Overraskende lavt, 

vil vel de fleste si. Men er et lavt tall egentlig uttrykk for dårlig studiekvalitet? Og hva er 

egentlig «studiekvalitet»?  

Studentenes subjektive opplevelse av studiekvalitet handler om mange ting: Er 

undervisningen god? Er det gode lærere? Brukes læringsaktiviteter som fremmer læring, og 

er det god sammenheng mellom læringsaktiviteter og evaluering? Er sammensetningen av 

faginnhold og emner til studieprogrammer god, og er det et godt tilbud av relevante 

obligatoriske og valgfrie emner? Er det fysiske læringsmiljøet og studentmiljøet godt, slik at 

studentene kan trives og få venner og bygge nettverk? Gir studiet gode jobbmuligheter? Ved 

Handelshøyskolen jobber vi for å bli bedre langs alle disse dimensjonene – for å få fornøyde 

studenter som opplever at de får høy studiekvalitet. Så får vi håpe at det også gir utslag på 

KDs indikator! 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen ved UMB 

 
Ledige stillinger 

 

Ved Handelshøyskolen ved UMB er det ledig stilling som Postdoctoral Researcher i 

bedriftsøkonomi eller entreprenørskap og innovasjon.  

Søknadsfrist: 5. mai 2013. Se stillingsutlysning. 

 

 

http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=93119
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- Gleder meg til å møte studentene 

 

Knut Einar Rosendahl er vår nye professor i samfunnsøkonomi.  

- Etter 19 år med forskning i SSB, ser jeg fram til mer kontakt med studenter 

enn jeg har hatt før, både gjennom forelesninger og veiledning, sier han.  
 

Knut Einar bor i Ski med kone og to tenåringsbarn. Han er utdannet 

samfunnsøkonom fra Blindern (UiO). Etter mastergraden begynte han i 

Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB), der han tok doktorgraden 

(Ph.D) som en del av forskerjobben.  

- Bortsett fra ett års forskeropphold i USA (Washington DC), har jeg vært i SSB helt til jeg 

begynte ved UMB nå i år. 
 

Hvorfor ville du jobbe ved Handelshøyskolen ved UMB? 

 - Jeg har alltid hatt godt inntrykk av Handelshøyskolen ved UMB, først og fremst via ansatte 

som jeg kjente i mer eller mindre grad. Profilen til Handelshøyskolen med fokus på miljø- og 

ressursøkonomi passer meg dessuten godt. I tillegg hadde jeg lyst til å prøve noe nytt etter 

19 år i SSB. Og så er det mitt lokale universitet, siden jeg bor i Ski. 
 

Han synes at overgangen fra forskerstilling i SSB til jobben ved UMB har gått bra. 

- Overgangen har vært veldig bra, bl.a. takket være gode kollegaer her. Den største 

forskjellen blir nok å bruke mye av arbeidstida på undervisning og veiledning, men dette ser 

jeg som sagt veldig fram til. Dessuten er det spennende å få tettere faglig kontakt med nye 

kollegaer, og jeg håper det kan føre til nye felles forskningsprosjekter. 
 

Undervisning i tre emner 

Foreløpig har han ikke hatt så mye undervisning, men til høsten starter han med 

undervisning for fullt. Det gleder han seg til. 

- Jeg skal ha ansvar for et emne i mikroøkonomi (ECN211) og et emne i klimaøkonomi 

(ECN372). Jeg skal også forelese i et emne om naturressursøkonomi (ECN270). 
 

Forskning og formidling 

Tar du en kikk på CV-en til Knut Einar, så ser du at dette er en person som har solid 

forskningsbakgrunn innen miljø- og energiøkonomi. 

- Akkurat nå forsker jeg bl.a. på om myndighetene bør subsidiere forskning på klimavennlige 

teknologier mer enn annen type forskning. Jeg forsker også på om det er fornuftig å 

redusere norsk oljeproduksjon for å redusere globale klimautslipp. 
 

Han deltar også aktivt i media i spørsmål om miljø- og energiøkonomi. Lesere av Dagens 

Næringsliv (DN) og Aftenposten vil sikkert ha fått med seg noen av hans bidrag. Nylig hadde 

han to debattinnlegg i DN om "Små oljefelt gir høye utslipp" og "Gass, olje og utslipp". Han 

har tidligere også blant annet vært frontet som klimaekspert i DNs Klimapanel 
 

Blant samfunnsøkonomer i Norge er han også kjent som leder for profesjonsutvalget og 

nestleder i styret i Samfunnsøkonomene, som er en nasjonal interesseorganisasjon for de 

som har utdanning i samfunnsøkonomi.  

http://www.umb.no/ansatt/cv/knut.einar.rosendahl.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/diverse/pages_from_debatt_om_smaa_oljefelt_lindholt_og_rosendahl_dn_april_20132.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/diverse/pages_from_debatt_om_gass_olje_utslipp_dn_april_20133.pdf
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Nytt om navn

 

Beste foreleser ved UMB våren 2013 

Studentene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap har kåret 

Glenn Kristiansen til den beste foreleseren våren 2013. Glenn 

Kristiansen underviser i faget BUS325 Obligasjoner, swapper og 

andre renteinstrumenter. Les studentene sin begrunnelse for 

prisen her.   

Nye medarbeidere ved HH UMB 

Kateryna Krutskykh er tilsatt som rådgiver fram til 31.12.2013. 

Kateryna skal være vikariat for Lise Thoen som har blitt 

Hovedverneombud ved UMB. Kateryna har master i 

samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen ved UMB. Hun skal jobbe 

med studieveiledning, markedsføring og informasjonsarbeid og 

skal være administrativ støtte til Centre for Land Tenure Studies 

(CLTS) og Norsk senter for råvaremarkedsanalyse. 

 

Publisering

 

Hosaena Ghebru and Stein Holden. Links between Tenure Security and Food Security: 

Evidence from Ethiopia. CLTS Working Paper No. 2/2013. Centre for Land Tenure Studies, 

Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Sosina Bezu and Stein Holden. Unbundling Land Administrative Reform: Demand for 

Second Stage Land Certification in Ethiopia. CLTS Working Paper No. 3/2013. Centre for 

Land Tenure Studies, Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Stein Holden. Amazing maize in Malawi: Input subsidies, factor productivity and land use 

intensification. CLTS Working Paper No. 4/2013. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian 

University of Life Sciences, Ås, Norway. 

Lai, M.B., A. Cavicchi, K. Rickertsen, A.M. Corsi, L. Casini. (2013). Monopoly and wine: the 

Norwegian case, British Food Journal: 314 - 326. 

Geir W. Gustavsen and K. Rickertsen (2013). Consumer cohorts and purchases of 

nonalcoholic beverages, Empirical Economics.  

Navrud, S. og K. Magnussen 2013:Valuing the Impacts of Natural Disasters and Economic 

Development. Chapter 3 (p. 57-79) in Guha-Sapir, D. & I. Santos (eds.) 2013: The Economic 

Impacts of Natural Disasters. Oxford University Press, Oxford and New York.  

http://www.umb.no/soek/emner/bus325
http://www.umb.no/soek/emner/bus325
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/beste-forelesar-varen-2013
http://www.umb.no/forsiden/artikkel/beste-forelesar-varen-2013
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/wp_merged_0213n.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/wp_merged_0213n.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp03_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp03_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/CLTS_WP4_2013.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/CLTS_WP4_2013.pdf
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00181-013-0688-3
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s00181-013-0688-3
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Gabriel, Steve, Arild Moe, Knut Einar Rosendahl og Marina Tsygankova (2013): The 

Likelihood and Potential Implications of a Natural Gas Cartel, i Roger Fouquet (ed.): 

Handbook on energy and climate change, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. 

Stein Holden og Rodney Lunduka har fått sitt paper "Input Subsidies, Cash Constraints and 

Timing of Input Supply: Experimental Evidence from Malawi" akseptert 

for publisering i American Journal of Agricultural Economics. 

Stein Holden er medforfatter i ny bok "Land Tenure Reform in Asia 

and Africa: Assessing Impacts on Poverty and Natural Resource 

Management"som publiseres av Palgrave Macmillan. 

 

Foredrag og presentasjoner

 

Gjerde Susann holdt foredrag og var "key-note speaker" på Regional HR-konferanse i regi 

av Helse Sør-Øst – Erfaringskonferansen 10. april. Tittelen på foredraget var "Lederutvikling 

med fokus på hvordan identitet fremmer mestring av rollen". 

Gjerde Susann holdt gjesteforelesning med tittelen "Profesjonelle samtaler som 

læringsverktøy" - Coaching & Positiv Psykologi, Master of Positive Psychology, 11. april. 

Gjerde Susann holdt gjesteforelesning med tittelen "Profesjonelle samtaler som 

læringsverktøy" - Coaching & Positiv Psykologi, Master of Positive Psychology, 12. apri. 

Shuling Chen Lillemo holdt presentasjon med tittelen "Consumer and Bioenergy" på 

CenBio konferansen i NTNU, Trondheim, 10. -11. april. 

Arild Wæraas ledet et panel om omdømme i offentlig sektor på International Research 

Society for Public Management Conference i Praha, 10.-12. april. 

Knut Einar Rosendahl holdt innlegg med tittelen "Dynamisk modell for oljemarkedet" på 

CREE Modellforum i Oslo, 16. april. 

Xianwen Chen presenterte paperet "French Consumers’ Willingness to Pay for MSC and 

Organic Labeled Fish" (skrevet sammen med Frode Alfnes og Kyrre Rickertsen) på 134 

EAAE-seminaret i Paris, 21.-22. mars. 

Rani Lill Anjum holdt innlegget med tittel "A New Argument Against Compatibilism" på 

konferansen The Metaphysics of Free Will ved UMB, 16.-18. april. 

Stephen Mumford holdt innlegg med tittel "Power to Will" på konferansen The 

Metaphysics of Free Will ved UMB, 16-18. april. Les mer om konferansen her. 

Stein Holden presenterte første kapittel i boken "Land Tenure Reform in Asia and Africa" 

på Verdensbank-konferansen, 11. april. Første kapittel med tittelen "Land Tenure Reforms, 

http://www.umb.no/statisk/clts/clts/land_tenure_reforms_in_asia_and_africawb_april2013v1.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/land_tenure_reforms_in_asia_and_africawb_april2013v1.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/clts/land_tenure_reforms_in_asia_and_africawb_april2013v1.pdf
http://www.umb.no/causci/article/workshop-the-metaphysics-of-free-will
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Poverty and Natural Resource Management: Conceptual framework” finner du her. For 

oversikt over Verdensbank-konferansen les her.   

Silja Korhonen-Sande holdt invitert foredrag i et seminar om ”Investments and 

innovations enhancing forest sector competitiveness” i Helsinki organisert av 

Skogsforskningsinstituttet, Universitetet i Helsingfors, Metsäteho og Stiftelsen Metsämiesten 

Säätiö, 25. mars. 

Ragnar A. Øygard holdt innlegget på seminar "Why is Africa (still) poor? Breaking myths, 

building structural change" i UMB, Ås, 30. april. Informasjon om programmet finner du her. 

Rani Lill Anjum, Fredrik Andersen og Jorge Elias Saiden Nunez deltok på workshop 

for Nordic Network for Philosophy of Science in Uppsala 22.-24. april. Alle tre holdt faglige 

innlegg på workshopen. 

Knut Einar Rosendahl holdt foredrag med tittelen "Jakten på lønnsomhet" for studenter 

fra Søve videregående skole som besøkte UMB 8. april.  

 

HH UMB i media 

 
 

Arild Angelsen har skrevet en blogg med tittelen "The Economist says we can simply adapt 

to climate change. We think they are mistaken".  

Lindholt Lars og Knut Einar Rosendahl: "Gass, olje og utslipp", innlegg i Dagens 

Næringsliv 16. april 2013. 

Lindholt, Lars og Knut Einar Rosendahl: "Små oljefelt gir høye utslipp", innlegg i Dagens 

Næringsliv 8. april 2013. 

 

Diverse aktiviteter 

 

Anita Leirfall var medarrangør og ordstyrer på den internasjonale konferansen "Perceptual 

Intentionality: Phenomenology, Representation and Knowledge" ved NTNU, Trondheim, 3.-6. 

april. Konferansen er en del av det NFR-finansierte forskningsprosjektet "Representationalism 

or Antirepresentationalism? Perspectives on intentionality from philosophy and cognitive 

science" 

Olvar Bergland, Knut Einar Rosendahl , Eirik Romstad og Ståle Navrud deltok på 

kick-off workshop for CERAD - Center for Environmental Radioactivity (CERAD) Oscarsborg, 

Drøbak, 17-19. april. CERAD er UMBs nye Senter for fremragegende forskning (Sff), hvor 

HH-UMB deltar med studier innen samfunnsøkonomiske skadekostnader på miljø og helse av 

radioaktive utslippshendelser og naturlige kilder (f.eks. radongass i boliger), nytte-

http://www.umb.no/statisk/clts/Land%20Tenure%20Reforms%20in%20Asia%20and%20Africa.pdf
http://www.conftool.com/landandpoverty2013/index.php?page=browseSessions&presentations=show&form_session=112
http://africapoor.wordpress.com/
http://blog.cifor.org/15130/the-economist-says-we-can-simply-adapt-to-climate-change-we-think-they-are-mistaken/#.UX4SC7UyaDs
http://blog.cifor.org/15130/the-economist-says-we-can-simply-adapt-to-climate-change-we-think-they-are-mistaken/#.UX4SC7UyaDs
http://www.umb.no/statisk/ior/diverse/pages_from_debatt_om_gass_olje_utslipp_dn_april_20133.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/diverse/pages_from_debatt_om_smaa_oljefelt_lindholt_og_rosendahl_dn_april_20132.pdf
http://www.ntnu.no/filosofi/rar
http://www.ntnu.no/filosofi/rar
http://www.ntnu.no/filosofi/rar
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kostnadsanalyser av avbøtende tiltak, risikoanalyser og anvendelse av avanserte statistiske 

metoder for å håndtere usikkerhet.  

Elin Kubberød og Nils Sanne arrangerte sammen med Vitenparken (Norsk 

Landbruksmuseum) "Gründeraudition" i emnet BUS 271 Bedriftsetablering 16. april. Mer 

informasjon om "Gründeraudition" finner du her. 

Studenter i masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjon møtt unge gründere i Oslo for 

å lære om hvordan presenterer forretningsideer for en investor 9. april. Elin Kubberød har, 

i samarbeid med Næringslivskontoret ved UMB, laget et opplegg om dette på MESH, se her. 

Se opplegg her. 

Kyrre Rickertsen deltar i ”EAAE Publications Awards Committee” som evaluerer 

nomineringene for prisene ”Quality of Research Discovery Award” og ”Quality of Policy 

Contribution Award”. Prisene skal deles ut på EAAE-kongressen i Ljubljana, Slovenia i august 

2013. Han deltar også i programkomiteen for denne EAAE-kongressen. 

 

Nytt fra studentlivet ved HH UMB 

 

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen i 2012 
Signe Vingelsgård Rugtveit skrev masteroppgave om Payments for Ecosystem Services (PES) 
og det ga henne prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen ved UMB i 2012. Les 
nærmere omtale her. 
 
Masteroppgave ga jobb 
Allerede før Kristin Alsvik var ferdig med oppgaven fikk hun jobbtilbud fra Statens Vegvesen, 
og i august begynner hun som prosjektleder med arbeidsplass i Lillehammer. Les mer her. 
 
UMB-gründere vil hjelpe vanskeligstilte kvinner 
Iris Nikolaisen, Merete Løken og Birgit Berglund vil hjelpe zambiske kvinner ut av fattigdom 
gjennom selskapet WayaWaya. Les mer her. 
 
Virkeliggjør gründerdrømmen på UMB 
Mina Mælum Norstrøm ønsket å kombinere kommersiell forretningsdrift, entreprenørskap og 
samfunnsengasjement. Nå tar hun en mastergrad og utvikler samtidig egen bedrift. Les mer her. 
 

 
 Gode ambassadører for Handelshøyskolen ved UMB. Fra venstre: Signe Vingelsgård Rugtveit, 

Kristin Alsvik, Iris Nikolaisen, Merete Løken, Birgit Berglund og Mina Mælum Norstrøm. 

http://vitenparken.no/grunderaudition-16-april/
http://meshnorway.com/
http://www.umb.no/statisk/ior/diverse/pitching_workshop.pdf
http://www.umb.no/ior/artikkel/beste-masteroppgave-ved-handelshoyskolen-i-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/beste-masteroppgave-ved-handelshoyskolen-i-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/beste-masteroppgave-ved-handelshoyskolen-i-2012
http://www.umb.no/ior/artikkel/masteroppgave-ga-jobb
http://www.umb.no/ior/artikkel/umb-grundere-vil-hjelpe-vanskeligstilte-kvinner
http://www.umb.no/ior/artikkel/umb-grundere-vil-hjelpe-vanskeligstilte-kvinner
http://www.umb.no/ior/artikkel/virkeliggjor-grunderdrommen-pa-umb
http://www.umb.no/ior/artikkel/virkeliggjor-grunderdrommen-pa-umb

