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HH Bulletinen april 2014 

Leder

 
Flere søkere 

Årets søkertall fra Samordna opptak er klare: Etter en liten nedgang i 2013, var det 

rekordsøkning til Handelshøyskolens to bachelorprogrammer i år. Vi har aldri hatt flere 

primærsøknader eller søknader totalt. Det var 222 søkere som hadde bachelor i økonomi og 

administrasjon som førstevalg (mot 206 i fjor) og 39 primærsøkere til bachelor i 

samfunnsøkonomi (mot 36 i fjor). Totaltallet søkere til de to studiene var nesten 1800.  

Søkningen har vist en ganske jevn økning de siste årene. Økningen er spesielt gledelig når 

det er et lite fall i søkningen til økonomistudiene i Norge totalt sett.  

Men det er fortsatt langt fram til at antall søkere til økonomistudiene på Ås er like høy som til 

tilsvarende studier i de største byene i Norge. Til tross for godt studentmiljø og gode studier, 

har NMBU og Ås et godt stykke å gå for å etablere seg som populært sted å bo og studere. 

Nå venter vi spent på søkertallene til masterstudiene, hvor søknadsfristen er 1. juni. 

 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen 

Ledige stillinger 

 

Ved Handelshøyskolen er det ledig stilling som Førsteamanuensis i entreprenørskap og 

innovasjon. Søknadsfrist 2. juni 2014: Se stillingsutlysning.  

 

Kommende arrangementer 

 

7. mai: Fokus Klima - lunsj med professorene: Stein Holden skal holde et foredrag med 
tittelen "Kan spill (eksperimenter) brukes til å forstå vår klimatilpasning?", kl.12.00, 5. et. i 
Tårnbygningen. Arrangører er linjeforeningen Optimum. 
 
 
 

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/102221/foersteamanuensis-i-entreprenoerskap-og-innovasjon-ved-nmbu-handelshoegskolen-refnr-14-02284
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Sommeravslutning med markering av bachelorkandidatene
 

 
Alle bachelor- og masterstudenter ved Handelshøyskolen 
inviteres til sommeravslutning med markering av årets 
bachelorkandidater fredag 23. mai, kl. 17.15. 
 
Meld deg på via Doodle-linken innen 20. mai, da vi må ha 
oversikt over hvor mange som kommer med hensyn til 
bestilling av mat og drikke. 
 
Les mer om arrangementet her.  
 

 
Gradsdagen ved Handelshøyskolen 

 

Handelshøyskolen skal for første gang arrangere en 
gradsdag den 18. juni med maraton-presentasjoner av 
masteroppgaver i Tårnbygningen. 
 
Denne dagen vil ca. 70 studenter fremlegge og forsvare 
sine masteroppgaver som parallelle sesjoner. Hensikten 
med felles forsvar av masteroppgavene er å lage en 
markering på avslutningen av masterstudiet, og avslutte 
dagen med en hyggelig sammenkomst og servering om 
ettermiddagen/kvelden. 
 
Les mer om Gradsdagen 2014 her.  
 

Nytt om undervisning

 

Nye lærere i emner høsten 2014:  

BUS312 Terje Berg, BI Trondheim  

ECN201 Daniel Atsbeha 

ECN222 Ragnar Øygard 

ECN302 Dadi Kristofferson, Universitetet på Island 

ECN303 Therese Dokken 

ECN304 Frode Alfnes 

ECN311 Daniel Atsbeha 

Endringer i emnetilbudet 2014/2015: 

ECN350 - Utviklings- og naturressursøkonomi blir ikke gitt høsten 2014, men blir 

undervist igjen fra og med høsten 2015.  

BUS312 – Styring og organisering legges ned og ble undervist siste gang høsten 2013. 

Emnet blir erstattet av et nytt emne i "Corporate Governance" høsten 2015. 

http://doodle.com/teuazipmk2ybv7x3
http://www.umb.no/ior/artikkel/sommeravslutning-med-markering-av-bachelorkandidatene
http://www.umb.no/ior/artikkel/gradsdagen-ved-handelshoyskolen
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Unikt kurstilbud for økonomistudenter

 

Informasjonssystemer er i dag en integrert del av alle forretningsaktiviteter – fra mindre 

styringssystemer til de store, integrerte systemene som SAP og BAAN. Til tross for den store 

betydningen slike systemer i dag har for operativ virksomhet, er det enn så lenge få av våre 

økonomisk-administrative utdanningsmiljøer som har kurstilbud innenfor området.  

 

I juniblokken tilbyr Handelshøyskolen kurset Informasjonssystemer for 

virksomhetsledelse (BUS233), som skal gi studentene en grundig innføring i moderne 

informasjonssystemer og gi eksempler på hvordan disse blir brukt i organisasjoner. Kurset vil 

særlig legge vekt på hovedelementene i informasjonssystemene: menneskene, programvare, 

elektronikk, data og telekommunikasjon. Disse komponentene kan bli brukt av 

organisasjonen til å skaffe seg et konkurransefortrinn i en verden som setter stadig høyere 

krav til effektivitet og som opererer i et stadig mer globalt marked. 

Les den fullstendige emnebeskrivelsen her.  

I media 

 

Hvordan sikre bærekraftige matvalg? 

 

– Dersom vi skal få europeiske forbrukere til å handle mer 

bærekraftig mat med tanke på miljø, helse og europeisk 

landbruk, må vi forstå hva som avgjør valgene. Det sier 

Frode Alfnes ved Handelshøyskolen. 

 

Fra 1. april leder han deler av det treårig europeiske 

forskningsprosjektet SUSDIET. Her er formålet å få mer 

kunnskap, slik at en kan vri europeernes forbruk av mat i 

en mer bærekraftig retning.  

Les mer om prosjektet og intervju med Frode Alfnes her.  

 

Landbruk og skog – klimareddere? 

Landbruk og skog kan ta 20-60 % av 

klimautslippsreduksjonene de nærmeste årene. På disse 

områdene vil NMBU kunne gi viktige bidrag til framtidige 

klimaløsninger. 

Professor Arild Angelsen ved Handelshøyskolen er en 

av forfatterne av Klimarapportens tredje delrapport som 

omhandler virkemidler mot klimaendringer.                  

Les hele intervjuet med Arild Angelsen her.  

http://www.umb.no/soek/emner/bus233
http://www.umb.no/ior/artikkel/hvordan-sikre-berekraftige-matvalg
http://www.umb.no/ior/artikkel/landbruk-og-skog-klimareddere


 
Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

197. utgave, 19. årgang. Red: Lars Mørk og Kateryna Krutskykh 

Positivt overrasket over FNs klimapanel 

- Jeg er optimist når det gjelder Klimapanelets arbeid, 

hele prosessen er veldig ryddig, sier Ståle Navrud ved 

Handelshøyskolen, som bidro til den femte 

hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCC). 

Navrud var det som kalles "Review Editor" av kapittelet 

«Economics of Adaptation» (Lønnsomheten av tilpasning 

til klimaendringene) i delrapport 2 fra Klimapanelet.  

Les hele intervjuet med Ståle Navrud her.  

 

NRK-filmer fra Handelshøyskolens fagdag 

NRK Skole filmet foredragene fra Handelshøyskolens 

fagdag for økonomilærere i videregående skole i høst. 

Nå er videoene publisert på NRKs nettsider. 

Videoene finner du her.  

 

 

 

 

Rani Lill Anjum ble intervjuet av SMARTDRUGSMARTS om kausalitet og korrelasjoner 4. 

april. 

Gro Ladegård ble intervjuet av Teknisk Ukeblad i artikkelen "Ikke gjør disse 7 feilene når 

du mingler" 31. mars. 

Ole Gjølberg ble intervjuet av Prosa.no i artikkelen "Alt blir klart og (u)betydelig" 1. april. 

Arild Angelsen ble nevnt på nettsiden til Norsk institutt for luftforskning (NILU) i artikkelen 

"FNs klimarapport: Toget er klart til avgang" 16. april.  

 

 

 

 

http://www.umb.no/ior/artikkel/positivt-overrasket-over-fns-klimapanel
http://www.umb.no/ior/artikkel/nrk-filmer-fra-handelshoyskolens-fagdag
http://smartdrugsmarts.com/
http://www.tu.no/karriere/2014/03/31/ikke-gjor-disse-7-feilene-nar-du-mingler
http://www.tu.no/karriere/2014/03/31/ikke-gjor-disse-7-feilene-nar-du-mingler
http://www.prosa.no/intervju/alt-blir-klart-og-ubetydelig/
http://www.nilu.no/Nyhetsarkiv/tabid/74/language/nb-NO/NewsId/629/FNs-klimarapport-Toget-er-klart-til-avgang.aspx
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Publisering

 

Stein T. Holden (2014). Agricultural Household Models for Malawi:Household 

Heterogeneity, Market Characteristics, Agricultural Productivity, Input Subsidies, and Price 

Shocks. A Baseline Report. CLTS Working Paper No. 5/2014. Centre for Land Tenure Studies, 

Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway.  

 

Sofie Waage Skjeflo and Nina Bruvik Westberg (2014). Learning the hard way? 

Adapting to climate risk in Tanzania. CLTS Working Paper No. 4/2014. Centre for Land 

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

Stein T. Holden and Keijuro Otsuka (2014). The roles of land tenure reforms and land 

markets in the context of population growth and land use intensification in Africa. Food 

Policy. 

Sosina Bezu, Girma T. Kassie, Bekele Shiferaw and Jacob Ricker - Gilbert (2014). Impact of 

Improved Maize Adoption on Welfare of Farm Households in Malawi: A Panel Data Analysis. 

World Development, Vol. 59, pp. 120-131.  

Stephen Mumford and Rani Lill Anjum (2014). The Irreducibility of Dispositionality' in 

Rafael Hüntelmann and Johannes Hattler (eds). New Scholasticism Meets Analytic 

Philosophy, Heusenstamm: Editiones Scholastica, pp. 105-28. 

Roger Kerry, Rani Lill Anjum, Stephen Mumford (2014). Response to Miles and Mezzich 

"Causation as the Way Forward in Person Centered Medicine". European Journal of Person 

Centred Healthcare, 2: 81-2. 

Sosina Bezu, Girma T. Kassie, Bekele Shiferaw and Jacob Ricker - Gilbert (2014). Impact of 

Improved Maize Adoption on Welfare of Farm Households in Malawi: A Panel Data Analysis. 

World Development, Vol. 59, pp. 120-131. 

Foredrag og presentasjoner

 

Arild Angelsen holdt presentasjon om skog og klimatiltak ved lanseringen av delrapport 3 

fra FNs klimapanel hos Miljødirektoratet 13.april. Presentasjonen finner du her. 

Anita Leirfall holdt invitert gjesteforelesning med tittelen "Kant on Absolute Space as a 

Ground and the Feeling of Inner Difference Between Spatial Directions" ved Department of 

Philosophy, Boğaziçi University, Istanbul, 10. april. 

 

Anita Leirfall presenterte paperet "Kant's grounding of space and its relation to Euclidean 

and non-Euclidean spaces" på konferansen Nordic Network for Philosophy of Science 2014 

Meeting, Department of Philosophy, Lund University, 27. - 28. mars. 

http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_5_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_5_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_5_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_4_14_rev.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_4_14_rev.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.03.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.03.005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14000242
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14000242
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14000242
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X14000242
https://www.youtube.com/watch?v=Iwb4tVJMLCA
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Rani Lill Anjum deltok på konferanser i Paris og Lund med innlegget "Understanding 

causation by way of failure" i mars. 

Anne Moxnes Jervell deltok på Pecha Kucha i Vitenparken med innlegget "Bondens 

marked – litt av en historie" 23. april.  

Ståle Navrud holdt gjesteforelesning med tittelen "Valuing Global Ecosystem Services -

What Do the Experts Say? A Delphi Contingent Valuation Study of the Amazon Rainforest" 

ved Institute for Environmental Studies (IVM), Free University, Amsterdam, 15. april.  

Ståle Navrud holdt innlegg med tittelen "Pros and Cons of Survey modes i Stated 

Preference Studies" på workshop "Non-commercial values attached to marine resources in 

the coastal zone" (NFR "HAVKYST"-prosjekt), Universitetet i Tromsø, 3. - 4. april. 

Øyvind Handberg holdt innlegg med tittelen "Experimental Tests of Tropical Forest 

Conservation Measures” på CCIAM-konferansen i Morogoro, Tanzania den 2. april. 

Eirik Romstad holdt foredrag om landbrukspolitikk for Akershus Venstre 29. april. 

Daniel Muluwork Atsbeha presenterte paperet "Milk supply response under two-price 

systems" på 88th Annual conference of the Agricultural Economics Society in Paris, 9. – 11. 

april. 

Elin Kubberød presenterte paperet "Transformative Learning by Reflection in 
Entrepreneurship Education-Role of Mentoring" på 3E Conference - ECSB Entrepreneurship 
Education Conference Turku, Finland, 10. – 11. april.  
 
Arild Angelsen holdt foredrag med tittelen "Hva må vi gjøre for å nå 2 graders målet?" (3. 

rapport fra FNs klimapanel) på Fokus Klima - lunsj med professorene 30. april. 

Diverse aktiviteter 

 

Anita Leirfall hadde møte med dekanen for Faculty of Communication ved Bilgi University, 

Istanbul, i forbindelse med planlegging av 8th International Conference on the Philosophy 

of Computer Games ved Bilgi University i oktober 2014. 

CauSci har hatt besøk av en PhD-student fra Nottingham, Donatella Donati 1. – 11. april. 

Eirik Romstad deltar på redaksjonsrådsmøte for EuroChoices i Reading 7. mai. 

 


