Næringslivsøkonomi (NØ)
PROGRAMOMRÅDE: Språk, samfunnsfag og økonomi – Studiespesialisering




Næringslivsøkonomi består av to programfag:
SAM3033 Økonomistyring (ØS) og SAM3035 Økonomi og ledelse (ØL).
Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert
kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i
sammenheng.

Programfag

Hovedområder

Økonomistyring

Næringsliv og
samfunn

Økonomistyring

dreier seg om å føre og
dreier seg om næringsutvikling i avslutte regnskap,
Norge i et historisk perspektiv og beregne og analysere
sentrale trekk ved dagens
nøkkeltall, sette opp
næringsliv. Aktiviteter og
kalkyler, budsjetter og
problemstillinger som er felles
foreta budsjettkontroll.
for de fleste bedrifter, er
Hvordan bedriftens
sentralt. Hovedområdet handler regnskap settes opp etter
videre om hvordan utnytting av gjeldende regelverk. Bruk
ressurser kan gi grunnlag for
av digitale verktøy er
næringsvirksomhet og
sentralt. Kildebruk og
interessekonflikter
kildekritikk inngår i
hovedområdet.

MarkedsØkonomi og
tilpasning og
Bedrift og samfunn
ledelse
produksjonsplanlegging
dreier seg om forholdet
mellom en bedrifts
handler om bedriftens
tilpasning av produksjonen
samfunnsansvar, årsaker til avvik til markedet og bedret
mellom bedriftsøkonomisk og
lønnsomhet. Bruk av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, økonomiske analyser som
interessekonflikter og konsekvenser grunnlag for strategiske
av globalisering.
beslutninger står sentralt.
Kildebruk og kildekritikk
inngår i hovedområdet.

Etikk og
miljø
dreier seg om etiske
dilemmaer og utfordringer i
regnskapsarbeidet i en
bedrift. Det handler også
om revisors rolle i dette
arbeidet. Videre handler det
om miljørapportering og
miljøtiltak.

Organisasjon og
ledelse

handler om organisasjonsstrukturer, ledelse,
kompetanseutvikling og
organisasjonslæring. Det
dreier seg også om bedriftens
møte med ulike kulturer. Krav
til HMS-arbeid og arbeidsmiljø
inngår også.

Antall timer:

Fordypning:

Næringslivsøkonomi er et
fag:

Hvilke studier
faget kan være
nyttig for

Hvert programfag har
140 årstimer dvs.
gjennomsnittlig 5 timer i
uken

Økonomistyring
(vg2/vg3) og økonomi
og ledelse (vg2/vg3) kan
tas uavhengig av
hverandre, og gir til
sammen - 10 timers
fordypning.










for deg som liker å jobbe
med tall
som liker å jobbe med
data som verktøy
vil kunne bidra i
samtaler om økonomi
som ønsker å studere
økonomi videre







Juss, lov og orden
Reklame og
markedsføring
Servicevirksomhet av
alle slag
Administrasjon, ledelse
og politikk
Økonomi, finans, bank,
forsikring
Undervisning
Kommune, stat og
organisasjonsarbeid

