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Leder

 
 

Våren 

Våren er en vakker tid på NMBU – og spesielt vakker er det i år når parkavdelingen og 

naturen har gått sammen om å lage en ekstra fin ramme rundt grunnlovsjubileet. 

 

Det er også vakkert å se studentene avlegge sine eksamener og fullføre sine studier. I år 

leverte 54 studenter sine masteroppgaver innen fristen 15. mai.  

Nytt i år er at vi arrangerer en felles mastergradsdag 18. juni hvor de skal presentere og 

forsvare sin masteroppgave. Vi håper det blir en fin ramme rundt avslutningen av 

masterstudiet.  

Vi har nettopp markert avslutningen 

på bachelorstudiene for de som er 

ferdige med denne graden i år. Som 

første og eneste(?) skole i Norge har 

vi tatt steget videre fra engelske 

gradsbetegnelse til også å ta i bruk 

firkantede akademiske hatter.  

Mange av bachelorkandidatene 

fortsetter med masterstudier ved 

NMBU, men mange avslutter sine 

studier med denne graden eller 

fortsetter sine studier ved et annet 

lærested. De fortjener alle en markering av denne viktige milepælen i livet.  

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. 

file:///C:/Users/lamo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YDTCNJP1/foersteamanuensis-i-entreprenoerskap-og-innovasjon-ved-nmbu-handelshoegskolen-refnr-14-02284
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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. 

Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2013 

 

Arnar Mar Buason, som fullførte masterprogrammet i 
samfunnsøkonomi i 2013, fikk prisen for beste masteroppgave 
ved Handelshøyskolen i fjor. Oppgaven hans handlet om 
etterspørsel etter fersk fisk i Frankrike. 

Prisen for beste masteroppgave ble delt ut på 
avslutningsfesten for studenter ved Handelshøyskolen 23. mai. 

Les hele intervjuet med Arnar her.  
 
 

Utviklet forretningsidé i masterstudiet
 

 
Alexander Johnsen har i løpet av masterprogrammet i 
Entreprenørskap og innovasjon utviklet en låsmekanisme for 
sykkelseter. I mai leverte han masteroppgave med tittelen 
"Bring din visjon og forretningsidé til live" som tar for seg 
den nye forretningsidéen. 
 
Ved bruk av forretningsidéen tester han på hvilken måte 
nyere entreprenørskapsmetodikker kan gi kvalifiserte 
tilbakemeldinger på forretningsidéen før produktet 
eksisterer.  

 
Les hele intervjuet med Alexander Johnsen her.  
 
 
 
 

http://www.umb.no/ior/artikkel/gradsdagen-ved-handelshoyskolen
http://www.umb.no/ior-en/article/best-master-degree-thesis-in-economics-2013
http://www.umb.no/ior/artikkel/utviklet-forretningside-i-masterstudiet
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Professoropprykk i organisasjon og ledelse

 
 
Arild Wæraas har fått opprykk til professor i organisasjon og 

ledelse etter kompetansevurdering. Det er med stolthet vi 

gratulerer den nyutnevnte professoren! 

Bedømmelseskomitéen skriver blant annet at Arild Wæraas 

er en "produktiv forsker med en betydelig produksjon særlig 

dokumentert gjennom publikasjoner i internasjonale 

tidsskrifter. Hans arbeider er gjennomgående godt skrevet 

med en klar og konsis argumentasjon. Han bygger på et bredt 

litteraturtilfang innen sitt spesialfelt omdømmebygging, 

legitimitet og identitet i offentlige organisasjoner". 

Les hele intervjuet med Arild her.  

 

I media 

 

Ole Gjølberg skrev innlegg i Dagens Næringsliv med tittelen "Vi trenger ikke 

beredskapslager" 8. mai. 

Ole Gjølberg deltok i debatt om beredskapslager for korn i Dagsnytt atten på NRK 8. mai. 

Knut Einar Rosendahl ble intervjuet av Dagens Næringsliv Magasinet i artikkelen 

"Kraftkampen" 10. mai. 

Ole Gjølberg ble nevnt i Dagens Næringsliv i artikkelen "Matlager for krise" 14. mai.  

Normann Aanesland ble intervjuet av Kapital i artikkelen "Dette får bonden" 15. mai. 

Gro Ladegård ble intervjuet av VG i artikkelen "- Jeg har snakket med coacher som høres 

ut som sjamaner" 19. mai. 

Ole Gjølberg ble nevnt i Aftenposten i artikkelen "Har Listhaug glemt forbrukerne?" 21. 

mai.  

Ole Gjølberg ble intervjuet i Verdibørsen på NRK P2 24. mai i saken "Kornet vi lever av" 

 

  

http://www.umb.no/ior/artikkel/professoropprykk-i-organisasjon-og-ledelse
http://www.umb.no/statisk/ior/dn_8_mai.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/dn_8_mai.pdf
http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56050814/08-05-2014#t=31m2s
http://www.umb.no/statisk/clts/dn_magasinet.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/dn_14_mai.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/kapital_15_mai.pdf
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anne-kat/jeg-har-snakket-med-coacher-som-hoeres-ut-som-sjamaner/a/10123681/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/anne-kat/jeg-har-snakket-med-coacher-som-hoeres-ut-som-sjamaner/a/10123681/
http://www.umb.no/statisk/ior/aftenposten_21_mai.pdf
http://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/mktr04002114/24-05-2014#t=34m33s
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Publisering

 

Stein T. Holden and Rodney W. Lunduka (2014). Input subsidies, cash constraints, and 

timing of input supply. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 96, no. 3, pp. 290-

307. 

          Arild Wæraas, Hilde Bjørnå & Turid Moldenæs (2014). Place, organization, democracy: 

Three strategies for municipal branding. Public Management Review 2014.  

Strand, J., R. T. Carson, S. Navrud, A. Ortiz-Bobea and J. R. Vincent (2014). The Delphi 

Method as a Tool in Amazon Rainforest Valuation. Peer-reviewed essay in "AERE 

Newsletter", Association of Environmental and Resource Economists (AERE), Vol. 34, no. 1, 

pp. 15-19.  
 

Foredrag og presentasjoner

 

Arild Angelsen innledet om klimapanelets (IPCCs) tredje delrapport på 

Samfunnsøkonomenes frokostseminar 29. april.  

Daumantas Bloznelis holdt innlegg med tittelen "Salmon price volatility: a multivariate 

approach" på 53rd Meeting of the Euro Working Group on Commodities and Financial 

Modelling (EWGCFM), Chania, Kreta, 22. – 24. mai.  

Stein Holden holdt foredrag med tittelen "Kan spill (eksperimenter) brukes til å forstå vår 
klimatilpasning?" på Fokus Klima - lunsj med professorene 7. mai. 
 
Knut Einar Rosendahl holdt innlegg med tittelen "Petroleumspolitikk som klimapolitikk" og 
deltok i paneldebatt om olje- og klimapolitikk på Bergen Economics of Energy and 
Environment research Conference (BEEER) 13. mai. 
 
Ståle Navrud holdt foredrag med tittelen "Capturing the Benefits of Preserving World 

Cultural Heritage Sites" på konferansen "Preventive and Planned Conservation Conference 

(PPC) 2014" organisert av Milan Polytechnic University , Monza og Mantua, Italia, 5.- 9. mai. 

Atle Guttormsen holdt foredrag med tittelen "Den økonomiske verdien av føreseieleg 

vekst" på Innspillmøte om melding til Stortinget, Universitet i Nordland, 27. mai. Programmet 

for møtet finner du her.  

Roberto Garcia holdt innlegg med tittelen "Disciplines on agricultural trade: Path to trade 

liberalization and policy reform?" på seminaret "Handelspolitikk i et usikkert 

landbruksmarked" arrangert av Statens Landbruksforvaltning, Oslo, 20. mai. 

  

http://www.umb.no/statisk/clts/holden__lunduka_2014ajae.pdf
http://www.umb.no/statisk/clts/holden__lunduka_2014ajae.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2014.906965#preview
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2014.906965#preview
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2014/mai/blank/
http://www.regjeringen.no/nn/dep/nfd/pressesenter/pressemeldingar/2014/Innspelmote-om-melding-til-Stortinget--vekst-i-havbruksnaringa.html?id=759862
http://www.regjeringen.no/nn/dep/nfd/pressesenter/pressemeldingar/2014/Innspelmote-om-melding-til-Stortinget--vekst-i-havbruksnaringa.html?id=759862
http://www.umb.no/statisk/ior/disciplines_on_agricultural_trade_garcia_20may2014.pdf
http://www.umb.no/statisk/ior/disciplines_on_agricultural_trade_garcia_20may2014.pdf
https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/internasjonal-handel/seminar-handelspolitikk-i-et-usikkert-landbruksmarked
https://www.slf.dep.no/no/nyhetsarkiv/internasjonal-handel/seminar-handelspolitikk-i-et-usikkert-landbruksmarked
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Diverse aktiviteter 

 

Ståle Navrud er oppnevnt av UNEP som Expert Reviewer for FNs Naturpanel 

(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES). IPBES er lagt 

opp etter samme mal som FNs Klimapanel, og har som mål å vurdere status for global 

biodiversitet og økosystemtjenester (herunder den samfunnsøkonomiske verdien), basert på 

tilgjengelig forskning og kunnskap. 

Ole Gjølberg deltok på rådsmøte i Nasjonalt Råd for Økonomisk Administrativ Utdanning 

(NRØA) i Harstad, 26. -27. mai.  

Ole Gjølberg representerte Handelshøyskolen på styremøte ved Fakultet for 

samfunnsvitenskap, 22. mai.  

Anita Leirfall organiserte og ledet to gjesteforelesninger med prof. Mark D. White, 

CSI/CUNY. Gjesteforelesning med tittelen "The Importance of Kantian Ethics to Economic 

Models of Choice" ved Handelshøyskolen og "Using Kantian Ethics to Improve Economics" 

ved Universitetet i Oslo (Filosofisk seminar & Norsk Kant-selskap), 25. april. Podcast finner 

du her. 

Anita Leirfall organiserte og ledet en 3-dagers workshop om "Kant's Moral Philosophy" med 

Dr. Jens Timmermann, University of St Andrews, ved Filosofisk institutt, Universitetet i 

Bergen, 12. - 14. mai. Programmet for workshopen finner du her.  

 

 

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_rad/nroa
http://www.umb.no/ior-en/article/guest-lecture-mark-d-white
http://www.umb.no/ior-en/article/guest-lecture-mark-d-white
http://www.uib.no/en/fof/76564/workshop-kants-moral-philosophy
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/uib_fof_workshop_timmermann_may2014.pdf

