
Curriculum vitae 

 

Personopplysninger: 

Navn:   Gunnar Magne Økland 

Fødselsdato:  26.7. 1956 

Fødested:  Bergen, Norge 

Stilling:   Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Institutt for strategi og ledelse, NHH 

 

Utdanning:  

 Økonomisk gymnas, Bergen Handelsgymnasium, 1976 

 Høgskolekandidat i økonomisk-administrative fag, Agder Distriktshøgskole, 1981 

 Siviløkonom, NHH, 1984 

 Pedagogisk utdanning, NHH og UiB, 1985 

 Høyere avdelings eksamen i organisasjons- og ledelsesfag, NHH, 1987 (lektorprofil) 

 Tilleggskurs i høyere avdelings eksamen i organisasjons- og ledelsesfag, NHH,  

1990 (fullført forsknings-/doktorgradsprofil) 

 

 

Praksis:   

Undervisning og veiledning 

 Lærer i kurset management consulting i bachelorstudiet ved NHH, 2008 til dags dato 

 Lærer i kurset organisasjon og ledelse i bachelorstudiet ved NHH, 2006-2007 

 Lærer i masterkurset strategi og ledelse av menneskelige ressurser ved NHH, 2004-05 

 Lærer i masterkurset kompetanse og ytelse i arbeidslivet ved NHH, 2004 

 Lærer i organisasjon og ledelse ved NHH Executive (tidligere navn: NHHs kursvirksomhet),  

1988 til dags dato 

 Lærer i endringsledelse ved NHH Executive, 2004 til dags dato 

 Lærer i ledelse og iverksetting ved NHH Executive, 1996 til 2003 

 Lærer i ledelsesfag i NHH Executives ettårige studium i ledelse og kompetanseutvikling, 1988-1991 

 Undervisning og veiledning på vegne av NHH i lederopplæringsprogrammet (NORLET)  

i St. Petersburg, 1996-99 

 Lærer i kurset regnskapslovgivning og praksis ved NHH Executive, 1986-87 

 Lærer i samfunnsvitenskapelig metode i diplomøkonomstudiet ved NHH Executive, 1992 til 1998 

 Lærer i regnskap ved Honningsvåg videregående skole, 1977 

 Lærer i full stilling ved HAV videregående skole i Bergen i bedriftsøkonomi, regnskapslære, 

organisasjonslære, kontorlære, kroppsøving, samfunns- og næringslære, 1981-87 

 Lærer i vitenskapsteori og metode ved BI Bergen, 1996 

 Lærer i pedagogisk teori i pedagogisk utdanning ved NHH, 1991-2004 

 Lærer i praktisk pedagogikk i pedagogisk utdanning ved NHH, 1991-2004 

 Veiledning i masterutredninger ved NHH 

 Veiledning i skriftlig utredning i pedagogisk utdanning ved NHH, 1991-2004 



 Veiledning og sensur i praktisk lærerarbeid ved NHH, 1991-2004 

 Veileder for studentutredninger i diplomøkonomstudiet ved NHH Executive 

 Veiledning for studentutredninger i ettårig studium i ledelse og kompetanseutvikling  

ved NHH Executive, 1988-91 

 Sensor ved NHH i en rekke kurs i organisasjons- og ledelsesfag i bachelor- og masterstudiet 

 Sensor ved NHH Executive i regnskapslovgivning og praksis, prosjektadministrasjon,  

ledelse- og ledelsesteorier, organisasjonsutforming, organisasjonsteori,  

ledelse og iversetting samt endringsledelse 

 

Studiearbeid 

 Prosjektleder for NHH i lederopplæringsprogrammet (NORLET) i St. Petersburg, 1998-99 

 Programansvarlig for NHH i lederopplæringsprogrammet (NORLET) i St. Petersburg, 1997-99 

 Leder for utvalg som la frem Innstilling om studieplan for ettårig praktisk-pedagogisk utdanning  

 ved NHH, 1992 

 Utvikling og produksjon av fjernundervisning i organisasjonsteori i regi av NHH Executive, 1995 

 

Management-konsulent 

 Konsulentoppdrag for organisasjoner i privat, offentlig og frivillig sektor siden 1983 innen ledelse, 

organisasjon og økonomistyring. 

 

Annen praksis 

 Bud Olsen gullsmed engroshandel, Bergen, 1968-1970 

 Lagerarbeider Thue engroshandel, Bergen, 1970-1974 

 Transport- og lagerarbeider Møbelhjørnet AS, Bergen, 1972-73 og 1981 

 Lagerarbeider AS Univest, Bergen, 1974-1975 

 Menig soldat, korporal og flypoliti i Luftforsvaret, 1976-1977 

 Heimevernsoldat i HV09, 1981-1992 

 Renholder Haukeland sykehus, Bergen, 1977 

 Økonomimedarbeider og regnskapsansvarlig Halfdan L. Solberg A/S, Bergen, 1978-1979 

 Regnskapsfører Hetlevik Fiskemat, Askøy, 1978-1982 

 Salgssjåfør Sørbakst AS, 1980 

 Hovedlærer i økonomisk administrative fag ved HAV videregående skole, Bergen, 1985-1987 

 Fagkonsulent i ledelsesfag og undervisningsleder, NHH Executive, 1987-90 

 Leder seksjon for ledelsesfag, NHH Executive, 1988-1990 

 Seminarer for organisasjoner innen ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fritidsaktiviteter 

 

 Fotball i Sportsklubben Brann 1963-1966 

 Fotball i Sportsklubben Viggo 1966-1974  

 Friidrett i Sportsklubben Brann 1966-1968 

 Friidrett i idrettslaget Royal, 1968-1970 

 Fotballdommer, 1979-2004 

 Trening på treningssenter 

 Oljemaling 

 

 

Verv  

 Leder Bergen AUF, 1979 

 Styremedlem Arbeiderpartiet i Bergen, 1979 

 Studentrepresentant i høgskolerådet ved Agder Distriktshøgskole, 1980-81 

 Tillitsvalgt for økonomistudentene ved Agder Distriktshøgskole, 1980-81 

 Nestleder i Vest-Agder AUF, 1980-81 

 NHHs representant i Universitetsrådets kontakt- og informasjonsorgan  

for universitetspedagogikk, 1990-97 

 Sekretær i Studiekvalitetsutvalget ved NHH, 1991-92 

 Medlem av programutvalget for pedagogisk utdanning ved NHH, 1992 – 2004 

 Styremedlem i Vestlandske Blindeforbund 2003-2006 

 Nestleder i styret for Blima AS, 2003-2006 

 Styreleder i NavCom AS, 2004-2008 

 Styreleder i Mobix AS, 2009-2012 

 

 


