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Svar - Høring - utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap 

og revisjon 

Econa takker for brev av 22/12 2011 hvor vi blir bedt om vårt synspunkt på forskrift om 

rammeplan i bachelor i regnskap og revisjon. Vi vil i all hovedsak fokusere på hvordan den 

foreslåtte rammeplanen kan komme til å påvirke videre muligheter for mastergradsstudier 

og for utveksling. 

Econa mener forslaget faller mellom to stoler. Det gir hverken gode muligheter for at 

studentene velger egne løp, eller fyller fagkravene for en bachelor i økonomi- og 

administrasjon. Vi mener det ville vært riktigere å velge en av linjene – enten at fagkravene 

følger fagkravene for en bachelor i økonomi- og administrasjon eller at en større andel av 

planen gjøres om til frie valg for studentene. Vi mener også det er viktig at studentene 

stimuleres til videre studier på mastergradsnivå.  

Under følger vårt hovedforslag med merknader. Subsidiært foreslår vi at fagkravene for en 

bachelor i økonomi- og administrasjon oppfylles i planen. Dette øker fleksibiliteten i forhold 

til videre studier, noe som bør være en målsetning ved fagplanen. 

Frie emner 

Econa mener at andelen frie emner bør være på tilnærmet et semester for i større grad å 

stimulere til lengre utenlandsopphold. Studier i utlandet gir ofte en kompetanse som 

verdsettes høyt i arbeidslivet. Det bør derfor legges til rette for at studentene velger et 

semester i utlandet både på bachelor- og masternivå.  

En større andel av frie emner vil også kunne føre til at utdanningsinstitusjonene differensiere 

seg fra hverandre. Det vil gi økt konkurranse, samt bidrar til nytenkning blant institusjonene. 

Skal det utvikles gode og store nok fagmiljøer må det være gode muligheter for å dyrke 

egenart ved utdanningsinstitusjonene.  
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Vi mener at det kan kuttes 10 studiepoeng i delen med administrasjonsfag. Kutt i denne 

delen er etter vår mening ikke heldig, men på den annen side  kan det åpnes for at studenter 

selv kan velge en administrativ linje. De resterende fem studiepoeng kan institusjonene eller 

studenter som vil til utlandet, finne praktiske løsninger på. Rammeplanen kunne også 

inneholdt et krav om andel av administrasjonsfag som oppfyller kravene til bachelorgrad i 

økonomi og administrasjon. 

 

Regnskap og revisjon vs Økonomi og administrasjon 

Econa mener det er bra at det legges opp til at store deler av bachelorgraden i regnskap og 

revisjon er lik med bachelorgraden i økonomi- og administrasjon. Dette sikrer fleksibilitet for 

studentens valg av utdanningsløp og tilrettelegging for videre studier. For å sikre et 

mangfoldig tilbud  bør studiestedet velge studieløp, men fellesfagene bør etter vår mening, 

legges tidlig i studieløpet slik at studentene selv kan ta bedre retningsvalg ettersom de 

modnes. Spesialiseringen i regnskap og revisjon bør derfor legges senest mulig i studieløpet.  

 

Med vennlig hilsen 
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