Overgangsordning, versjon 2, desember 2015
PBU vedtok 1. desember nye overgangsordninger for studenter som begynte på bachelorstudiet høsten 2014 eller tidligere. Fra våren 2016 kan
du ta fag etter ny studieordning som tilsvarer fag i din studieplan i henhold til informasjonen i kolonnen til høyre.
Samfunnsøkonomisekvensen har så store endringer at det ikke finnes tilsvarende kurs i ny studieplan. Det er derfor viktig å forholde seg til
informasjon om når disse eksamenene holdes for siste gang. Informasjonen om siste eksamenstidspunkt i tabellen er absolutt. IØA010 utgår i ny
studieplan og siste mulighet til å ta faget er våren 2016.
Du kan velge å følge fag med ny kurskode når faget ikke lenger tilbys med kurskode etter gammel studieplan.

Fag

Siste semester
undervisning

Eksamen tilbys

Overgangsordning

OBLIGATORISKE FAG
IØA010 Introduksjon til økonomiskadministrativ analyse

H14

H15 og V16

Endring i vurderingsform fra muntlig
presentasjon til en skriftlig
innleveringsoppgave for de som ikke
har tatt faget tidligere. Det finnes ikke
tilsvarende kurs i ny studieplan.

IKE010 Introduksjonskurs i etikk
MET030 Databehandling for økonomer

H14
H15

H15
H15 og V16

MET020 Matematikk for økonomer

H14

H15

MET1, H15

BED011 Driftsregnskap og
budsjettering
SAM010 Introduksjon til
mikroøkonomi
MET040 Statistikk for økonomer

H14

H15

BED1, H15

V15

H15 og V16

V15

H15

BED015 Bedriftsøkonomiske
beslutninger

V15

SAM020 Videregående mikroøkonomi

H15

Hjemmeeksamen:
V16
Skoleeksamen:
H15 og V16
Skoleeksamen:
H15, V16 og H16

Kurset tilbys som et lesekurs høsten
2015.

Tilsvarende
fag i ny
studieplan,
tilbys første
gang
___

IKE1, H15
MET3, H16

___
MET2, V16
Våren 2016 tilbys ikke undervisning,
men orakeltjeneste og tilgang til
tidligere filmede forelesninger.
Det jobbes med å få på plass en
mulighet for å avlegge
kursgodkjenning høsten 2016.
Informasjon kommer.

BED4, H17

___

SOL010 Markedsføring

H15

Muntlig eksamen:
H15
Skoleeksamen:
H15 og V16

SOL2, H16

BED020 Finansregnskap

H15

H15 og V16

BED2, H16

INT010 Anvendt metode

V16

Hjemmeeksamen:
V16

MET4, V17

Skoleeksamen:
V16 og H16
Hjemmeeksamen:
V16

SOL020 Psykologi og ledelse

V16

BED030 Investering og finans

V16

V16 og H16

SAM030 Internasjonal handel og
økonomisk vekst

H16

H16, V17 og H17

SOL030 Organisasjonsteori

H16

Hjemmeeksamen:
H16
Skoleeksamen:
H16 og V17

Våren 2016 skal to kull ta
SOL1, V16
SOL020/SOL1 parallelt. Studenter
som følger gammel studieplan må
være oppmeldt i SOL020, mens
studenter i studieplan av 2015 må være
meldt opp i SOL1.
BED3, V17
Faget undervises siste gang høsten
2016. Eksamen arrangeres siste gang
høsten 2017. De studenter som ikke får
kursgodkjenning i 2016 vil få mulighet
til å få dette våren 2017. Det finnes
ikke tilsvarende kurs i ny studieplan.

___

SOL3, H17

SAM040 Makroøkonomi

V17

V17, H17 og V18

___

SOL040 Strategisk ledelse

V17

Hjemmeeksamen:
V17
Skoleeksamen:
V17 og H17

SOL4, V18

BED040 Økonomisystemer og
-styring

V17

V17 og H17

BED5, V18

De studenter som ikke får tatt SAM-kursene i henhold til planen bes ta kontakt med en studieveiler for en samtale. Bestill en time via
stud@nhh.no eller kom innom Infosenteret for å booke en time.

