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Programmets navn
Bokmål: Bachelorprogram i samfunnsøkonomi
Nynorsk: Bachelorprogram i samfunnsøkonomi
Engelsk: Bachelor's Degree Programme in Economics
Oppnådd grad
Bachelor i samfunnsøkonomi
Omfang
180 studiepoeng
Læringsutbytte
Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi gir kunnskap om teoretisk-økonomisk analyse, og setter
studentene i stand til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger. Kandidatene vil få
bred kunnskap om det vitenskapelige grunnlaget for samfunnsøkonomi. Som
samfunnsøkonom er det ikke nok å forstå et problem, en må også vise hvordan politikere eller
andre beslutningstakere kan komme ut av problemet.
Kunnskap
En bachelor i samfunnsøkonomi har:
• bred og oppdatert kunnskap om relevante samfunnsøkonomiske teorier og metoder,
begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
• grunnleggende kunnskaper innen produksjon og sysselsetting, inntektsfordeling og
prisdannelse, forbruk og sparing, energispørsmål og miljøproblemer,
næringsøkonomisk analyse, økonomisk politikk og internasjonal handel.
• kompetanse om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner
og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.
Ferdigheter
En bachelor i samfunnsøkonomi kan:
• gjennomføre grunnleggende analyser av konsumentenes atferd og etterspørselsforhold,
produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol.
• Gjennomføre grunnleggende analysere ulike faktorer i et lands økonomi, herunder
arbeidsmarkedet, utenriksøkonomien, finans- og pengepolitikk.
• innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av samfunnsøkonomiske
problemstillinger og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse
En bachelor i samfunnsøkonomi kan:
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•
•

vurdere samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger og til å handle
innenfor juridiske og etiske rammer.
planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger
innenfor de samfunnsøkonomiske fagområdene, og slik sett bidra til utvikling av
virksomheten.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Handelshøgskolen (HHT) ved UiT ønsker å gjøre oppmerksom på at matematisk analyse er en viktig
del av bachelorgraden i samfunnsøkonomi. HHT anbefaler at du har minst R1/S1 + S2 eller
tilsvarende fra videregående skole før en starter på studiet.

Antall studieplasser: 30. Studiet er adgangsregulert.
Alle studenter som var kvalifisert for opptak til programmet fikk studieplass.
Realkompetansesøkere må dokumentere følgende:
•
•
•
•

Minimum 5 års fulltids yrkespraksis, hvorav inntil 2 år kan erstattes av skolegang.
Kunnskap i engelsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan
nyttiggjøre seg engelsk litteratur.
Kunnskap i norsk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet og kan
nyttiggjøre seg norsk litteratur.
Kunnskap i matematikk som sannsynliggjør at de kan gjennomføre studiet.

Introduksjon
Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi er et treårig studium som gir studentene solid
kjennskap til de grunnleggende delene av teoretisk-økonomisk analyse og setter dem i stand
til å anvende denne analysen på samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studiet gir
grunnleggende kjennskap til hvordan en foretar økonomiske avveininger. Det bidrar derfor til
å styrke studentenes evne til å foreta utredninger der økonomiske aspekter er viktige.
Samfunnsøkonomi tar opp problemstillinger som spenner fra sammenhengen mellom
arbeidsløshet og prisstigning, til spørsmål om hva som er «riktig» billettpris på bussen.

Innhold og undervisning
Bachelorstudiet i samfunnsøkonomi er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i
samfunnsøkonomi. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 120 studiepoeng er felles,
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mens studentene kan velge fritt blant åpne emner ved Universitetet i Tromsø eller fortsette på
en profilering i samfunnsøkonomi. Studiet er strukturert med totalt 18 kurs à 10 studiepoeng.

Oppbygning: Bachelor i samfunnsøkonomi
De to første årene av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi består i hovedsak av
samfunnsøkonomiske emner. Tredje studieår velger blant tre profileringer, profilering
samfunnsøkonomi, valgfrie emner og profilering utland. Dette gir mulighet for fordypning i
samfunnsfag og bedriftsøkonomi, matematikk og statistikk, språk eller andre fag.
10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

1.semester BED-1007
Matematikk for
Høst
økonomer

SOK-0001 Økonomi og BED-1013
politikk
Bedriftsøkonomisk
analyse

2.semester FIL-0700 Examen
philosophicum,
Vår
Tromsøvarianten

SOK-1010
Makroøkonomisk
analyse og økonomisk
politikk

3.semester SOK-2001 Strategisk
atferd
Høst

SOK-2007
BED-2011
Makroøkonomisk vekst Samfunnsvitenskapelig
metode og statistikk

4.semester SOK-2002 Offentlig
økonomi
Vår

SOK-2030
Næringsøkonomi og
konkurransestrategi
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SOK-1002
Mikroøkonomi:
Økonomisk atferd,
markeder og priser

SOK-2006
Arbeidsmarkedsteori

5.semester Profilering

Profilering

Profilering

Profilering

Profilering

Høst
6.semester Profilering
Vår

Profilering samfunnsøkonomi
5.semester BED-2020 Investering SOK-2032 Internasjonal Valgemne
og finansiering
handel og økonomisk
Høst
geografi

6.semester SOK-2050
Dissertation in
Vår
Economics

Valgemne

Valgemne

Anbefalte valgemner innen profilering samfunnsøkonomi:
• SOK-2037 Ressursøkonomi - 10 stp
• BED-2032 Corporate Finance - 10 stp
• Studentene kan velge valgemner blant alle Handelshøgskoles eller UiTs emner, eller
emner fra utlandet.

Profilering «frie emner»
5.semester Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Valgfritt emne

Høst

6.semester Valgfritt emne
Vår
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Profilering utland
5.semester Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet
Høst

Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet

Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet

6.semester Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet
Vår

Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet

Valgfritt emne ved
utenlandsk universitet

Undervisnings- og eksamensformer
Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar, essayskriving,
veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.
For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala på 5 trinn fra A-E, hvor A er beste
karakter, E er dårligst og F er ikke bestått.
Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser
Undervisnings- og eksamensspråk
Undervisningen i emner som inngår i studieprogrammet gis hovedsakelig på norsk. Enkelte
emner kan gis på engelsk, noe som vil være spesifisert i emnebeskrivelsen. Faglitteratur vil
være på norsk eller engelsk. Undervisningen vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, seminar,
essayskriving, veiledning og arbeid med prosjektoppgaver.

Utenlandsopphold
UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som
utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om
utveksling og hvor du kan dra.
I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et
utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.
Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med
andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke
karrierevalgene dine.
Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i fjerde
og femte semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som
er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Utveksling - en verdifull opplevelse»
For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal
koordinator ved fakultetet.
-6-

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge profilering utland.
Utbyttet av et studieopphold i utlandet vil erfaringsmessig bli best hvis studenten har
gjennomført bachelorprogrammets grunnleggende emner. Det er mulig å få innpass for emner
fra andre institusjoner som del av de obligatoriske emnene i bachelorgraden, men det
anbefales at emner i utlandet tas som en del av profilering utland i bachelorgraden.
Det anbefales at et utenlandsopphold gjennomføres gjennom eksisterende avtaler med
instituttets samarbeidspartnere, men andre alternativer kan godkjennes etter vurdering av
instituttet. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes
utdanningsplan. For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med en av
studiekonsulentene ved Handelshøgskolen eller med koordinatoren for internasjonalisering
ved BFE-fakultetet.
Evaluering av studiet
Emnene som inngår i studieprogrammet evalueres minimum en gang i løpet av
programperioden. Emneevaluering består av student- og faglærerevaluering. Programstyret
bestemmer hvilke emner som skal evalueres hvert semester.
Videre studier
Studiet gir grunnlag for å gå videre på masterstudiet i samfunnsøkonomi/Economics.
Avhengig av profileringsretning eller valgemner i bachelorstudiet, kan studiet også bygges på
med masterstudier i bedriftsøkonomi eller andre samfunnsfag. Forutsetning for å kunne ta
emnet SOK-3060 Videregående finans på masterstudiet er BED-2020 Investering og
finansiering eller tilsvarende kurs i finans.
Jobbmuligheter
Med samfunnsøkonomi kan du jobbe både innen offentlig forvaltning og i det private
næringsliv. Arbeidsmarkedet for samfunnsøkonomer har tradisjonelt vært godt. De tre
arbeidsplassene med flest samfunnsøkonomer her til lands er Finansdepartementet, Statistisk
Sentralbyrå og Norges Bank.
Programkoordinator/programstyre
Koordineringen av programmet ivaretas av programstyret for bachelorgrader ved
Handelshøgskolen.
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