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Fornøyde studenter? 

Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i oppdrag å gjennomføre en årlig undersøkelse av 

hvordan studentene opplever studiekvaliteten der de studerer. Den ble gjennomført første 

gang høsten 2013 og resultatene foreligger nå på www.studiebarometeret.no . Tanken er at 

informasjonen fra undersøkelsen skal være til hjelp for de som skal velge studiested, og at 

«høyskoler og universiteter sammen med studentene kan bruke resultatene til å arbeide 

videre med kvaliteten i studiene».  

Av undersøkelsen ser det ut til at studentene ved Handelshøyskolen på Ås er fornøyd med sine 

studier. På utsagnet «Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» svarte 

studentene på Master i økonomi og administrasjon og Master i entreprenørskap i gjennomsnitt 

4,5 på en skala fra 1 til 5. Det var best av Øk Adm masterne i landet (sammen med NHH). For 

Bachelor i økonomi og administrasjon var snittet noe lavere, 4,1 – som er høyere enn snittet 

for slike studier i Norge (3,9), men lavere enn den beste (NHH - 4,5). For våre to 

samfunnsøkonomiprogram var det for få svar til at resultater er offentliggjort.  

Til sammen gir kanskje svarene en indikasjon på om lærestedet gir god utdanning, men det er 

litt vanskelig å vite hvor mye av forskjellene mellom lærestedene skyldes forskjell i den 

utdanningen som blir gitt og hvor mye som skyldes ulikheter i forventningene studentene har.  

Da er det kanskje nyttigere å se endring fra år til år for det enkelte studium. 

Undersøkelsen inneholder mange flere spørsmål om hvordan studentene opplever 

læringsutbytte, undervisningen, eksamen, yrkesrelevans, studentenes medvirkning, 

læringsmiljø med mer. Våre studenter gir oss ikke toppscore på alle spørsmål. For noen av 

svarene hvor tilfredsheten er relativt lav går det nok an å komme opp med tiltak som kan 

gjennomføres for å løfte kvaliteten, men for de fleste spørsmålene er det vanskelig å se 

hvilken nytte de kan ha i vårt arbeid for å bedre kvaliteten. Der blir nok denne undersøkelsen 

for generell til å gi nyttige svar og vi trenger mer direkte kommunikasjon med studentene på 

de enkelte emnene og programmene om konkrete forhold som kan forbedres. 

Ragnar Øygard 

Leder av Handelshøyskolen 

http://www.studiebarometeret.no/
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Ledige stillinger 

 

Ved Handelshøyskolen er det 3 ledige stillinger som Doktorgradsstipendiat med 

søknadsfrist: 31. mars 2014. Se stillingsutlysning.  

Det er også en ledig stilling som Studieveileder – Økonomistudier med søknadsfrist: 16. 

mars 2014.  Se stillingsutlysning.  

Kommende arrangementer 

 

Gjesteforelesning om bedriftens samfunnsansvar og bærekraft-rapportering 

Mette Vågnes Eriksen, leder for Sustainability-avdelingen hos Det Norske Veritas DNV GL, 

holder gjesteforelesning i emnet BUS311 Miljøregnskap og Miljøledelse med tittelen "Practising 

Corporate Social Responsibility and Sustainability Reporting" 12. mars, kl. 10.15, i rom T201. 

 

"Fokus Klima - lunsj med professorene"  

Linjeforeningen Optimum startet i vår opp med et nytt og spennende konsept, som de har kalt 

"Fokus Klima - lunsj med professorene". Arrangementet skal være en faglig, men uhøytidelig 

møteplass for studenter og ansatte. Annenhver onsdag gjennom semesteret vil noen av 

handelshøyskolens forskere holde en kort presentasjon av aktuelle klimautfordringer før det vil 

bli en åpen diskusjon mellom de fremmøtte for å få belyst aktuelle tema. 

Program for vårsemesteret (Sted og tid: 5. etasje i Tårnbygningen kl. 12.) 

Dato Hvem Tittel 

12. mars Ole Gjølberg Er etiske investeringer mer (u)lønnsomme? 

26. mars Ragnar Øygard Er klimatiltak en forsikring mot katastrofe? 

9. april Ståle Navrud Hvor ille blir klimaendringene? (2. rapport fra FNs 
klimapanel) 

23. april Arild Angelsen Hva må vi gjøre for å nå 2 graders målet? (3. rapport fra 
FNs klimapanel) 

7. mai Stein Holden Kan spill (eksperimenter) brukes til å forstå vår 
klimatilpasning? 

 

Gjesteforelesninger i emnet BUS323 Varemarkedsanalyse 

Gjesteforelesningene i BUS323 er åpne for alle interesserte.  

Dato Sted Kl.  Hvem Tittel  

13. mars T130 kl. 10.15 - 12.00 Isidora Micic, Nord Pool Det nordiske kraftmarkedet 

27. mars T130 kl. 08.30 - 10.00 Klaus Mohn, UiS  Oljemarkedet, status og 
utsikter 

27. mars T130 kl. 10.30 - 12.00 Karl M. Maribu, DnB Råvarehandel og risikostyring 

3. april T130 kl. 10.30 - 12.00 Tarald Husaas, Maxam Kobber og sink fra gruva til 
markedet 

http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/100202/doktorgradsstipendiat-ved-handelshøyskolen-3-stillinger-ref-nr-14-01142
http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/100594/studieveileder-økonomistudier-refnr-14-01045
http://www.dnvgl.com/
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Publisering

 

Dokken, Therese, Susan Caplow, Arild Angelsen and William D. Sunderlin (2014). Tenure 

issues in REDD+ projects in Tanzania. Forests, 5(2): 234-255. 

Ainembabazi, John Herbert and Arild Angelsen (2014). Do commercial forest plantations 

reduce pressure on natural forests? Evidence from forest policy reforms in Uganda. Journal of 

Forest Policy and Economics, 40: 48-56. 

Bethelhem Legesse Debela, Gerald Shively and Stein Holden (2014). Does Ethiopia's 

Productive Safety Net Program Improve Child Nutrition? CLTS Working Paper No. 1/2014. 

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

Stein Holden (2014). Explaining anomalies in intertemporal choice: A mental zooming 

theory. CLTS Working Paper No. 2/2014. Centre for Land Tenure Studies, Norwegian 

University of Life Sciences, Ås, Norway.  

Stein T. Holden and Sosina Bezu (2014). Are Wives less Selfish than their Husbands? 

Evidence from Hawk-Dove Game Field Experiments. CLTS Working Paper No. 3/2014. Centre 

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

Böhringer, C., K.E. Rosendahl and J. Schneider (2014). Unilateral Climate Policy: Can OPEC 

Resolve the Leakage Problem?. The Energy Journal 35 (4), 79-100.  

Korhonen-Sande, S. og Sande, J.B. (2014). Getting the most out of cross-functional 
cooperation: internal structural change as a trigger for customer information use 
Industrial Marketing Management. Kommende.  

Foredrag og presentasjoner

 

Stein Holden arrangerte oppstartworkshop på det nye tverrforsk-prosjektet "Jordleie og 

strukturendringer i norsk landbruk" i Tuddal, Telemark, 10. - 11. februar.  

Rani Lill Anjum holdt innlegg med tittelen "It's not all in your genes" ved EGENIS, 

Universitetet i Exeter, 24. februar. 

Maren E. Bachke holdt presentasjon med tittelen "Bistand av frivillige organisasjoner og 

private personers giverglede" på Vitenparkens Pecha kucha-kveld "Utvikling og bistand" 24. 

februar.  

Stein Holden holdt presentasjon om sin erfaring fra forskning i Etiopia på Vitenparkens 

Pecha kucha-kveld "Utvikling og bistand" 24. februar.  

Susann Gjerde holdt foredrag med tittelen "Hvem er du som leder, og hvordan utvikle deg 
(inn) i lederrollen" for kvinnelige ledere i Norgesgruppen, 30. januar.  
 

http://www.umb.no/statisk/ior/forests0500234.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/forests0500234.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/1s2.0s1389934113002499main.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/1s2.0s1389934113002499main.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_01_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_01_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_2_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_2_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_3_14.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/papers/clts_wp_3_14.pdf
http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2578
http://www.iaee.org/en/publications/ejarticle.aspx?id=2578
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Frode Alfnes holdt presentasjonene "Nudging Food Consumers" og "Matforskning på HH-
NMBU" på to prosjektseminarer ved Senter for Grunnforskning. 
 
Knut Einar Rosendahl holdt foredrag med tittelen "Er kutt i norsk oljeproduksjon fornuftig 
klimapolitikk?" på "Fokus Klima - lunsj med professorene", som ble arrangert av Optimum 26. 
februar. 
 
Knut Einar Rosendahl holdt foredrag på Lunsjseminar ved INA med tittelen 

"Energimarkedsmodellen LIBEMOD". 

Elin Kubberød holdt foredrag på kurs for styremedlemmer i landbrukssamvirke med tittelen 

"Innovasjon i åpent landskap" om forretningsmodell innovasjon i matbransjen, 4. februar.  

I media 

 

Ole Gjølberg skrev innlegg i Aftenposten 12. februar med tittelen "Ideologi versus 
forskning".  
 
Handelshøyskolen fikk bred omtale i Dagens 

Næringsliv i artikkelen "Mange vet ikke at vi 

finnes", som ble publisert i papirutgaven 21. 

februar og på DN.no 23. februar. 

Artikkelen tar for seg resultatene fra 

studentundersøkelsene til Econa 

(Økonomiskolene 2013) og NOKUT 

(www.studiebarometeret.no), som viser at 

studentene ved Handelshøyskolen er meget 

fornøyd med studiene. 

Leder av Handelshøyskolen, Ragnar 

Øygard, ble intervjuet i saken. 

 

 

 

Diverse aktiviteter 

 

Rani Lill Anjum var ekstern medlem i ansettelseskomiteen for en postdok- stilling ved Senter 

for Praktisk Kunnskap, Bodø, 11. februar. 

Rani Lill Anjum har besøkt John Dupré i Exeter i februar.  

http://www.umb.no/statisk/ior/20140304103213833_2.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/20140304103213833_2.pdf
http://www.dn.no/talent/article2770048.ece
http://www.dn.no/talent/article2770048.ece
http://www.econa.no/ny-rapport-okonomiskolene-2013
http://www.studiebarometeret.no/
http://www.dn.no/talent/article2770048.ece
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Gro Ladegård og Susann Gjerdes paper "Leadership coaching, leader role-efficacy, and 
trust in subordinates. A mixed methods study assessing leadership coaching as a leadership 
development tool" har blitt akseptert for publikasjon i The Leadership Quarterly. 

 
Frode Alfnes og PhD-student Alexander Schjøll har sittet på Senter for Grunnforskning som 
en del av prosjektet "Matinntakets økologi" i hele februar.  
 
PhD-studentene Amare Teklay, Muuz Hadush og Hambulo Ngoma tok PhD-emnene 

"Natural Resource Economics", "Environmental Policy Instruments design" og "Development 

Microeconomics" ved Gøteborgs universitet i februar. Disse emnene er tatt av utvalgte 

doktorgradsstudenter fra hele verden, hovedsakelig Afrika, Asia og Europa. 

Olvar Bergland har blitt valgt som styreleder i IAEE, Norsk Forening for energiøkonomi for 

kalenderåret 2014.  

Universitetsstyret har oppnevnt medlemmer til etikkutvalget i januar. Terje Kvilhaug ble 

oppnevnt som leder av etikkutvalget. Øystein Evensen med vara: Rani Lill Anjum og 

Deborah Oughton, med vara: Ian Bryceson ble oppnevnt som representanter i forsker- og 

undervisningsstilling, mens Aslak Syse ble oppnevnt som eksternt medlem.  

Arild Angelsen, Ståle Navrud og flere andre fra NMBU har bidratt til den femte 

hovedrapporten (5th Assessment Report) fra FNs Klimapanel (IPCC- Intergovernmental Panel 

on Climate Change). De viktigste temaene fra rapporten blir presentert på seminar i Oslo 7. 

mars. Les mer her. 

 

Nytt om undervisning 

 

Stor aktivitet rundt de internasjonale råvaremarkedene 

Det er ca. 30 studenter som tar emnet BUS323 Varemarkedsanalyse i vår. En av aktivitetene i 

emnet er å blogge regelmessig om utviklingen i markedene for ca. 15 råvarer. Interesserte 

kan følge studentbloggene på commodities.blogg.no. 

Ny lærer i BUS233 Informasjonssystemer for virksomhetsledelse 

BUS233 Informasjonssystemer for virksomhetsledelse blir gitt i juniblokka i år. Ny lærer er 

Harald Opdahl, "brobygger" i firmaet Nextbridge AS, som arbeider med "Business 

Intelligence". 

Business Intelligence handler om å bygge bro mellom virksomhetens data og dens behov for 

styringsinformasjon, sier Nextbridge på sin hjemmeside.  BUS233 handler om hvordan 

virksomheter gjør seg nytte av informasjonssystemer i sin ledelse og utvikling. 

 

http://www.nmbu.no/forsiden/artikkel/nye-klimarapporter-lanseres-med-nmbu-bidrag
http://www.umb.no/soek/emner/bus323
http://commodities.blogg.no/
http://www.umb.no/soek/emner/bus233

