
BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – OPPSTART HØST 2012 

 

Det 3-årige studiet i Økonomi og administrasjon omfatter til sammen 180 studiepoeng hvorav 

130 studiepoeng i økonomi, samfunns- og metodefag er obligatoriske. Handelshøyskolen og 

UMBs spesielle tilbud av fag gir gode muligheter for unike profileringer.   

 

Studiet er lagt opp slik at de obligatoriske fagene er fordelt over alle tre årene. Det andre og 

tredje året kan benyttes til valgfrie emner i økonomisk profilering eller naturvitenskapelige og 

teknologiske fag som UMB for øvrig tilbyr. Delstudier i utlandet er et annet alternativ.  Det 

skal være mulig å rokkere noen obligatoriske emner mellom år for å tilpasse delstudier i 

utlandet eller innpasse andre emner ved UMB. 

 

Oppbygningen av grunnblokka har tatt utgangspunkt i studenter som starter høsten 2012. 

Studenter som allerede er i studiet finner sine planer på nettsidene til programmet.  

 
Bachelor-ØA Grunnblokk Poeng Semester 

År 1 AOS130 Innføring i organisasjonsteori 5 Aug 

 PHI100 Examen Philosophicum 10 H 

 ECN110 Innføring i samfunnsøkonomi - mikro 5 H 

 MATH100 Brukerkurs i matematikk *) 10 H 

 ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I 5 Jan 

 ECN122 Innføring i makroøkonomi, del II 5 V 

 AOS120 Markedsføring 5 V 

 BUS100 Grunnleggende foretaksøkonomi 5 V  

 BUS110 Eksternregnskap 10 V 

   60  
*) 

Det gis et repetisjonskurs i matematikk (MATH001) på kveldstid i augustblokka for de som  

kun har generell studiekompetanse eller føler behov for oppfriskning av faget.  

 

Bachelor-ØA Grunnblokk Poeng Semester 

År 2 AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi  5 Aug 

 STAT100 Statistikk 10 H 

 BUS133 Excel for økonomer1) 5 H 

       
ECN211 
 

Mikroøkonomi, - Institusjoner, spill og 
markedssvikt (alternativ ECN210)2) 

10 
 

H 
 

 BUS160 Skatterett for økonomer 5 Jan 

 BUS220 Finansiering og investering  10 V 

 
ECN210 
 

Mikroøkonomi – Konsument, produsent, 
marked og velferd (eller ECN211  høst)2) 

10 
 

V 
 

  Valg  5-15 V+Jun 

   60  
2) 

ECN210 flyttes til våren fra og med studieåret 2013/2014, gis i høstparallell 2012.  

   Studenter med start 2012 må velge mellom ECN210 og ECN211.  

 

 

Det siste året benyttes i hovedsak til valgfri profilering.  



Bachelor-ØA Grunnblokk Poeng Semester 

År 3  Valg 5 Aug 

 AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode 5 H 

    Valg   20  H  

   Valg 5 Jan 

 BUS210 Driftsregnskap og budsjettering 10 V 

 AOS237 Foretaksstrategi 10 V 

    Valg 5-10 V 

 

For de som har interesse for naturvitenskapelige eller teknologiske fag kan det siste 

året velge en tilleggsprofilering.  Fleksibiliteten blir størst hvis man har grunnleggende 

kjemi- evt. fysikkfag i bunnen. 

  

For studenter som planlegger delstudium i utlandet kan det være en fordel å forskyve 

AOS240 til 2. året, men vær oppmerksom på at emnet forutsetter statistikk som bl.a. 

kan tas samtidig. Emner tilsvarende BUS220 eller AOS237 kan tas i utlandet. 

 


