
Studieplan 2021 – 2024 for bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll 

Semester 10 sp 10 sp 10 sp 
1 (H-2021) TOL100 Grunnleggende 

handel, logistikk og 
vareførsel 
 

TOL120 Helse-, miljø og 
sikkerhet 

TOL130 Toll i et 
organisasjons- og 
samfunnsperspektiv 

2 (V-2022) TOL200 Toll og vareførsel  TOL110 Introduksjon til 
tollovgivning og juridisk 
metode 

LPRA10 Praksis 1 (6 uker) 

3 (H-2022) TOL160 
Organisasjonspsykologi og 
konflikthåndtering 
 

TOL210 Forvaltningsrett TOL220 Tollrett og relaterte 
juridiske emner 

4 (V-2023) TOL260 Sikkerhet, IKT og 
beredskap 

TOL270 Vitenskapsteori og 
metode 

TOL280 Sosiologi, 
kommunikasjon og 
interkulturell forståelse 

Eller utveksling 

5 (H-2023) LPRA30 Praksis 2 (18 uker) 
 

 
6 (V-2024) TOL310 Etterretning og 

risikovurdering 
TOLBAC – bacheloroppgave  

 

Semester 1 – 2021 (høst) 
O TOL100 Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel    10 sp 
O TOL120 Helse-, miljø og sikkerhet      10 sp 
O TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv    10 sp 
 

Semester 2 – 2022 (vår) 
O TOL200 Toll og vareførsel       10 sp 
O TOL110 Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode   10 sp 
O LPRA10 Praksis 1 (6 uker)       10 sp 

Semester 3 – 2022 (høst) 
O TOL160 Organisasjonspsykologi og konflikthåndtering     10 sp 
O TOL210 Forvaltningsrett       10 sp 
O TOL220 Tollrett og relaterte juridiske emner     10 sp 

Semester 4 – 2023 (vår) 
O TOL260 Sikkerhet, IKT og beredskap      10 sp 
O TOL270 Vitenskapsteori og metode      10 sp 
O TOL280 Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse   10 sp 

Eller utveksling 30 sp 



Semester 5 – 2023 (høst) 
O LPRA30 Praksis 2 (18 uker)       30 sp 

 

Semester 6 – 2024 (vår) 
O TOL310 Etterretning og risikovurdering      10 sp  
O TOLBAC – bacheloroppgave       20 sp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emnebeskrivelser 

TOL100 Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel  

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
Emnekode: TOL100  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel (Introduction to trade, logistics 
and movement of goods) 

Undervisningsspråk: norsk eller ev. engelsk 

Vurderingssemester: Høst (første gang høsten 2021) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll 

Anbefalte forkunnskaper: Ingen 

Tilbys av: HHUiS 

 

Emnet belyser sentrale utfordringer ved kjøp og salg i globale marked. Videre behandles 
spørsmål knyttet til logistikk og leveringskjeder, samt trender innen forbrukstransport og 
handel.  

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Grunnleggende forståelse av logistikk og leveringskjeder 

• Kunnskap om betydningen av forskjellige transportformer 

• Overordnet innsikt i EU-lov, Frisoner, EØS 

• Oversikt av trender innen handel, forbrukeroppførsel og E-handel 

 
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal kunne: 

• Utføre en begrunnet vurdering av logistikk og leveringskjeder 

• Drøfte problemstillinger innen handel og politikk 



• Forklare trender i godstransport 

• Analysere trender innen handel, forbrukeroppførsel og e-handel  

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

 
• Anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner 

• Evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng 

• Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både 

skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer  

 
Innhold 

A. Handelsavtaler og -politikk: Rammeverket for toll.  

1. Frihandel og handelsbarrierer: Formålene med toll i dagens handelspolitikk 

2. WTO: Felles rammer for fastsetting av toll og for tvisteløsning 

3. World Customs Organization (WCO)Norge, EØS, EU, EFTA og 

opprinnelsesreglene som bestemmer tollnivåene 

4. Forskjellene mellom en tollunion og en frihandelsavtale med/uten et indre marked 

5. Hvordan EU styres: Forholdet mellom CoM, EP, EC og CoJ.  

6. Forskjellene mellom direktiver, reguleringer og vedtak. Eksempler fra toll-området. 

7. Overnasjonalitet og subsidaritetsprinsippet. 

8. Hvilken status har opprinnelsesreglene og hvilke prinsipper er sentrale her? 

 
B. Transportformer 

• Historiske trender for godstransport: Just-in-time, voksende volumer på vei, 
intermodale transportkjeder og containere, 4PL og 5PL, RFID’s betydning1 – 
koblingen fra dette til Industry 4.0. 

• Internasjonal skipsfart: Global Operations Challenges 
 

C. Logistikk og leveringskjede 
1. Sett sluttkunden først  

2. Verdi og logistikk kostnader  

3. Ledelse av logistikk internasjonalt 

 
1 Her kan også nevnes koblingen mellom RFID-teknologi og Blockchain: Myndighetene i Storbritannia har siden 
Brexit-avstemningen arbeidet for å introdusere avansert RFID-teknologi og å finne åpne standarder for denne for 
å unngå at tollbehandling skal gi opphold i deres just-in-time-kjeder. Foreløpige kilder: En UK-myndighetsrapport 
fra august 2017 gir et innblikk her. Et paper fra World Customs Organization (WCO), publisert i juni 2018, 
beskriver hvordan Blockchain kan bidra, blant annet slik at tollbehandling kan skje uten at gods behøver å 
stanses/inspiseres. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/637748/Future_customs_arrangements_-_a_future_partnership_paper.pdf
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/research/research-paper-series/45_yotaro_okazaki_unveiling_the_potential_of_blockchain_for_customs.pdf?la=fi


4. Ledelse fokus på leveringstid  

5. Leveringskjede planlegging og kontroll     

6. Lean tenkning og agile leveringskjeder 

7. Integrasjon i leveringskjeden  

8. Leverandører og innkjøp     

9. Fremtidige utfordringer og muligheter i logistikk  

   

D. Trender: Handel, forbrukeroppførsel og E-handel 

Artikler & presentasjoner om industri, forbrukermønster og e-handel 

 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  

 

Eksamen/vurdering 
 

Eksamensfo

rm 

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler 

Skriftlig og 

muntlig 

eksamen 

Innlevert 
gruppeoppgave 
50%, 
Presentasjon og 
forsvar av 
oppgave i 
gruppe 50% 
 

1-2-timer A-F Alle på 
innlevering, 
ingen på 
presentasjon og 
forsvar. 
 

 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 

NN 

Faglærer 

NN 

 
Arbeidsformer 
 
Deltakelse på forelesninger, seminarer og to obligatoriske innleveringsoppgaver (ev. med 
presentasjon), selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det vil benyttes gjesteforelesere på 
noen emner. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en 



undervisningsplan tilgengelig ved semesterstart. Det forutsettes at studentene stiller forberedt 
til timene.  
 
Obligatoriske aktiviteter 

To obligatoriske innleveringsoppgaver (ev. med presentasjon) må være godkjent for å få rett til 
å ta eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. De to obligatoriske 
innleveringsoppgavene skal organiseres som en gruppeinnlevering og presenteres i plenum. 
Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent og gis skriftlig 
tilbakemelding. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. Utover 
oppgaveinnleveringene med presentasjon vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, 
men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys. 
 
 
Åpent for 
Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll. 

 

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HHUiS sitt evalueringssystem. 

 

Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 

Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum. 
 

Hovedpensum:  

- Logistics Management and Strategy, 6th ed – 2019, Alan Harrison  

- Global Operations Challenges (extract), Euroma 2016, by Kasra Ferdows 

- Artikler& presentasjoner mm på Industry 4.0, forbrukermønster og e-handel 

tilgjengelige via Canvas 

- Becoming Lean: Enterprise Ireland tilgjengelig via Canvas 

o International Trade. The Basics, 2017, by Poon, J. and Rigby, D. L. An 

introduction to contemporary debates on international trade, inviting 

readers to explore the connections between national political 

economies within a globally integrated world. 

- EC Publication (2020): «The EU customs union: protecting people and 

facilitating trade»  Introduction to custom union of the EU  

- “Facts and figures”, EU-publikasjonen om tollsystemet i EU 

https://www.amazon.com/International-Trade-Basics-Jessie-Poon-ebook/dp/B06W2MZG4R/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=%22The+European+Union%22+trade+tariffs&qid=1588242276&s=books&sr=1-9
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/customs_en-1.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/customs_en-1.pdf


- Avsnitt om Toll, Innstilling fra Finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2020.  

(5.12.2019 – oppdateres hvert år) 

- Toward a physical internet: Meeting the Global Logistics Sustainability Grand 

Challenge, Benoit Montreuil, Logist. Res., Springer, 2011.  

Tillegspensum:  

- Synergies of Advanced Techologies and Role of Vanet in Logistics and 

Transportation, Khaliq et. al, (IJACSA)International Journal of Advanced 

Computer Science and Applications, Vol. 7, no. 11, 2016 

- Physical Internat Manifesto, Benoit Montreuil, Cirrelt Interuniversity Research 

Center on Enterprise Networks, Logistics and Transportation Laval University, 

Quebeck, Canada, 2012 

  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-003s/?m=10


TOL120 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
Emnekode: TOL120 

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Høst (første gang høsten 2021) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser 

om helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor er pålagt å opprette ordninger for 

systematisk forbedring av HMS. Kravene er omfattende og ufravikelige, og de må møtes med 

innsikt i og forståelse av begrep som risiko, sikkerhet og sårbarhet, samt moderne HMS-

håndtering, herunder kompetanse i bruk av tilpassede HMS-metoder og verktøy.  

Studiet gir økt innsikt i og kompetanse innen moderne HMS-forståelse, og organisering og 

utøvelse av HMS. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale begreper og teorier om HMS  



• Grunnlaget som institusjonelle og administrative aspekter ved regulering av helse, miljø 

og sikkerhet i samfunn og virksomhet bygger på. 

 

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 

• Å kunne arbeide med systematisk HMS-forbedring innenfor rammen av forskriftsverket 

for internkontroll av HMS, herunder å stille en «diagnose» på hvilke HMS-utfordringer 

som skal møtes. 

• Anvendelse av begrepene og teoriene i prosjektoppgaver forankret i relevante 

virksomheter. 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Hvordan man kan oppnå økt systematikk i organisering og evaluering av HMS-arbeidet, 

kjenne de viktigste premissene for og konsekvensene av HMS-beslutninger og tiltak, samt 

vite hvordan HMS som et konfliktområde kan håndteres. 

• Kritisk refleksjon rundt kvalitet på HMS-arbeid.  

 

Innhold 
Kurset introduserer studentene for grunnleggende teorier om HMS. Studiet bygger på kravene 
i Arbeidsmiljøloven (AML) og «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (Internkontrollforskriften)».  
 
Kurset er i stor grad problematiserende i den forstand at studentene oppfordres til ved hjelp av 
pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål ved både de perspektiver som inkluderes i emnet, 
samt de organisatoriske strukturer som introduseres ved hjelp av gjesteforelesere, 
pensumlitteratur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.   
 

Forkunnskapskrav 
Ingen 

 

Eksamen/vurdering 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Hjemmeeksamen 1/1 8 timer A - F Alle.  

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
 



Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Prosjektoppgave skal være gjennomført og innlevert for å gå opp til skriftlig eksamen. 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
Lillian K. Stene 
 
Faglærer 
Lillian K. Stene 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner.  
 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
Litteratur (forslag) 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
Obligatorisk litteratur:  

• Koren, P. og Lindøe, P. (2018): Metoder for et bedre arbeidsmiljø. Involvering og 
prosesser. Gyldendal Akademisk. 

 
• Kongsvik, T. et. al. (2018): Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget. ISBN: 

9788245025156 
 
I tillegg kommer et utvalg av artikler, mm. 
 
Støttelitteratur:  
Arbeidsmiljøloven (nettutgave) 
Internkontrollforskriften (nettutgave) 
  
 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
  



TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
Emnekode: TOL130  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Høst (første gang høsten 2021) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 
Formålet med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om 
organisasjoner, ledelse og deres rolle i samfunnet, spesielt sett i relasjon til Tolletaten 
(inkludert etatsbeskrivelse og samfunnsoppdrag). Et viktig utgangspunkt for kurset er at 
organisasjoner ikke bare må forstås i et snevert internt perspektiv, med fokus på interne 
oppgaver og eget samfunnsoppdrag, samt styring og kontroll. Organisasjoner - og ledelse av 
organisasjoner - må også forstås ut ifra en bredere samfunnsmessig kontekst, hvor samvirke, 
samhandlingsprosesser og profesjonsforståelse får en mer fremtredende rolle. 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i 
samfunnet 

• Kjennetegn ved, og funksjoner til, sentrale institusjoner i samfunnet 
• Tolletatens og samarbeidende etaters og myndigheters roller og samfunnsoppdrag. 
• Grunnleggende yrkesetikk og profesjonsforståelse 

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 



• Anvende ulike teorier til å analysere hvordan organisasjoner fungerer  
• Anvende teori om organisasjon, ledelse og samfunn til å analysere organisatoriske 

utfordringer som er knyttet til utvikling og forståelse av egen organisasjon, i samvirke 
med samarbeidende organisasjoner. 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Grunnleggende innsikt i organisasjoner, ledelse og deres rolle i samfunnet. 
• Evne til refleksjon om organisasjoners virkemåte og om hvordan organisasjoner bør 

fungere. 
• Kunne analysere samvirke og samhandlingsprosesser ved hjelp av et 

samfunnsvitenskapelig begrepsapparat.  
• Tolletatens virke og rolle i et samfunnsperspektiv.   

 
Innhold 
Kurset introduserer studentene for teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet, det 
være seg betydningen av organisasjoners formelle normative strukturer, samt nyere teorier 
som er mer opptatt av organisasjonskultur og organiseringsprosesser som et samlende begrep 
for både å forstå og påvirke organisasjoners virkemåte.  
 
Emnet er også en innføring i ulike ledelsesdiskurser fra instrumentelle ideer og teorier hvor 
ledelse i stor grad fremstår som utøvelse av hierarkisk styring og kontroll, til teorier hvor 
ledelse mer utøves ved personlig innflytelse og dialog.  
 
Et viktig siktemål med kurset å reflektere over teorier om organisasjoner og deres rolle i 
samfunnet, samt ulike ledelsesdiskurser, i relasjon til praktiske eksempler fra hverdagen som 
introduseres i gjesteforelesninger, besøk i organisasjoner (tollsteder) og i prosjektarbeid. 
Samtidig vil kurset ta opp spørsmål om hvordan organisasjoner bør fungere og se dette i 
relasjon til virksomhetsutvikling, samt samvirke med relevante organisasjoner, etater og 
myndigheter. Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på 
teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og 
kollektivt nivå. Studenter utfordres således til aktivt både å bruke det erfaringsgrunnlag de har 
med seg inn i studiet, samt nyttiggjøre seg de erfaringer de får tilgang til i besøk hos, og 
gjesteforelesninger fra, Tolletaten.  
 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  
 
Eksamen/vurdering 
 
Hjemmeoppgave og skriftlig eksamen 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Prosjektoppgave i gruppe 4/10 10 uker A - F Alle.  



 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig individuell 
eksamen  

6/10 5 timer A - F Ingen hjelpemidler 
tillatt 

 
Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid (4-5 studenter). Tema for 
prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i pensumlitteraturen. 
Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær undervisning. 
 
Emne for prosjektoppgaven utformes i samarbeid med faglærer og skal være godkjent innen 
1. september. Innlevering av prosjektoppgave er 10. november, elektronisk, i INSPERA. 
 
 
Prosjektoppgave og eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Prosjektoppgave skal være gjennomført og innlevert for å gå opp til skriftlig eksamen. 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
NN 
Faglærer 
NN 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gjesteforelesninger, bedrifts-/organisasjonsbesøk på tollsted(er), gruppearbeid, 

gruppepresentasjoner. 

Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P. G., og Røvik, K. A. (2015). Organisasjonsteori for 

offentlig sektor. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 (ca. 200 
sider). 



 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme.  



TOL160 Organisasjonspsykologi og konflikthåndtering 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
 

Emnekode: TOL160  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Organisasjonspsykologi og konflikthåndtering 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Høst (første gang høst 2022) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Handelshøyskolen i Stavanger 

 
Formålet med dette emnet er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier innen 
arbeidslivspsykologi og konflikthåndtering. Et viktig utgangspunkt for kurset er at 
mellommenneskelig kommunikasjon, yrkesetikk, stressmestring og teamarbeid/-ledelse kan 
motvirke stress og konflikter på arbeidsplassen. Når Stress og konflikter likevel oppstår så 
kan håndtering på en adekvat måte være utfordrende, blant annet som følge av mulige 
verdivalg og dilemmaer. Emnet er derfor også en innføring i stressmestring og 
konflikthåndteringsmetodikk.  
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale teorier om organisasjonspsykologi, konflikthåndtering, yrkesetikk, 
mellommenneskelig kommunikasjon, stressmestring og teamledelse 

• Sosialpsykologiske perspektiver på grupper og gruppeprosesser.  

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

• Teamarbeid/-ledelse og mellommenneskelig kommunikasjon 
• Vurdering av relevant konflikthåndtering i ulike situasjoner 
• Analysering av strukturelle organisatoriske utfordringer som kan øke konfliktnivået og 

måter å håndtere disse på 



• Et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Grunnleggende innsikt i emnets perspektiver og begreper 
• Ha utviklet evne til kritisk refleksjon om organisasjoners evne til konflikthåndtering, 

mellommenneskelig kommunikasjon, stressmestring og teamarbeid /-ledelse 
• Kunne analysere samhandlingsprosesser ved hjelp av et samfunnsvitenskapelig 

begrepsapparat. 
• Et grunnlag for å kunne forstå, anvende og kjenne igjen organisasjonspsykologiske 

prinsipper i arbeidslivet. 

Innhold 
Kurset introduserer studentene for sentrale perspektiver og teorier innen 
organisasjonspsykologi, konflikthåndtering, yrkesetikk, mellommenneskelig kommunikasjon, 
stressmestring, teamarbeid/-ledelse, mm og vil således gi et godt innblikk i ulike sider ved 
egen organisasjon og møte med andre aktører som følge av yrkesutøvelsen, både i normaldrift 
og i konfliktsituasjoner. Det vil bli trukket inn gjesteforeleser(e) for kontekstualisering både 
relatert til yrkesetiske vurderinger og håndtering av situasjoner preget av verdivalg og 
dilemmaer.  
 
Kurset er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med kurset å stille kritiske 
spørsmål ved hvordan konflikter oppstår og håndteres på arbeidsplassen.  
 
Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på teori, rammeverk 
og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og kollektivt nivå.  
 
Det vil være en prosjektoppgave i kurset som vil være en obligatorisk oppgave for å få 
anledning til å gå opp til eksamen. Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid (4-
5 studenter). Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i 
pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt i tilknytning til ordinær undervisning. 
 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  
 
Eksamen/vurdering 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig individuell hjemmeeksamen 1/1 1 uke A - F Alle 

 
Prosjektoppgave og eksamensbesvarelse kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Prosjektoppgave skal være gjennomført, innlevert og bestått for å gå opp til skriftlig eksamen. 
 



Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
Gunhild Bjålid 
 
Faglærer 
Gunhild Bjålid 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppeøvelser, gruppearbeid og gruppepresentasjoner. 

Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøyskolens 
evalueringssystem.  
 
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
  



TOL170 Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode  

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

Emnekode: TOL170 

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode, (Introduction to customs 
legislation and legal method).  

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2022) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Ingen  

Tilbys av: HHUiS  

Emnet gir en innføring i norsk juridisk metode, det vil si den argumentasjonsmetoden jurister i 
Norge gjør bruk av for å ta stilling til rettsspørsmål. Det innebærer kompetansen å kunne ta 
stilling til rettsspørsmål, altså vurdere hvilke rettigheter og plikter forskjellige aktører har i 
forskjellige situasjoner. For å kunne ta stilling til slike spørsmål, må man tolke de 
lovbestemmelser som gjør seg gjeldende, eventuelt undersøke om ulovfestede rettsregler gjør 
seg gjeldende. Men hvilke retningslinjer gjelder for lovtolkningen? Hvilken betydning har 
lovens forarbeider i den forbindelse? Og hva med tidligere domsavgjørelser? Bortsett fra disse 
spørsmålene gir faget i tillegg en innføring i tolloven, dens historie, forhold til andre lover 
(forvaltningsloven og offentlighetsloven) og tollforskriften, tollovens saklige og stedlige 
virkeområde, samt innføring i tollmyndighetens oppgaver.  
 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse:  
 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Hva som kjennetegner juridisk metode 

• Hva en rettsanvendelsesprosess går ut på 

• Hvilke rettskilder og rettskildeprinsipper vi har, med særlig fokus på 

relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper 

• Prinsippene for lovtolkning 



• Prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett, herunder for regeldanning på 

«lovtomt» område 

• Forhold mellom tolloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven  

• Hva er tollovens saklige og stedlige virkeområde 

• Hva er tollmyndighetens oppgaver  

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 
 

• Finne frem til, orientere- og oppdatere seg i rettslige kilder 

• Redegjøre for sentrale juridisk-metodiske tema og drøfte aktuelle juridisk-

metodiske problemstillinger 

• Forstå rettslig argumentasjon og analysere denne i et rettskildeperspektiv 

• Analysere dommer og andre rettsavgjørelser i et rettskildeperspektiv 

• Forklare forholdet mellom norsk og internasjonal rett, samt norsk og 

EU/EØS- rett 

• Forklare tollovens forhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven  

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• skriftlig formidling og drøfting av juridiske problemstillinger 

• planlegging og gjennomføring av varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, 

både selvstendig og i samarbeid med andre    

• formidling av sentrale teorier innenfor juridisk metode, og bruk av faget til 

å identifisere ulike typer problemstillinger og løsninger 

 

Innhold 
I dette emnet gis altså studentene en innføring i norsk juridisk metode, som er den metoden 
de må kunne anvende på å løse juridiske problemstillinger. Hovedfokuset i faget er på 
rettskildene, da særlig tolloven, altså legitime argument typer når man skal drøfte 
rettsspørsmål, og på rettskildeprinsippene, som er retningslinjer for bruken av rettskildene. I 
faget juridisk metode blir selve rettskildeprinsippene studert. Faget gir også innføring i 
tolloven og dens historie, struktur og plass i det norske rettssystemet.  
 
Forkunnskapskrav 

Ingen.  

Anbefalte forkunnskaper 

Ingen 



Eksamen/vurdering 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig 

eksamen 

1/1 4 timer Bokstavkarakter 
A-F 

Lovdata 

 Norges Lover 

eller annen 

lovsamling som 

kun inneholder 

offisiell lovtekst 

uten 

kommentarer 

(Lovdata-

utskrifter er 

ikke tillatt).  

Ordbok. 

 

Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
Ola Johan Settem 

Faglærer 
Ola Johan Settem  

 

Arbeidsformer  

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, overvære rettssaker, selv 
studium, diverse administrativt arbeid. Det tas i tillegg sikte på arbeidsgrupper ledet av 
viderekomne studenter, og en frivillig oppgaveinnlevering til arbeidsgruppelederen. 
Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det 
understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor 
mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene. 
Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger: 
Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 
Seminarer 15 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 
Arbeidsgrupper 15 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 
Overvære rettssaker 20 timer (fordelt på to saker) 
Obligatorisk oppgave nr. 1, 10 timer 
Obligatorisk oppgave nr. 2, (rettssaksrapport) 5 timer 
Frivillig innlevering 5 timer 
Selvstudium 170 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere 



eksamensoppgaver, m.m.) 
Diverse administrativt arbeid 10 timer (følge med på Canvas, m.m.)  
 

Obligatoriske aktiviteter 
Obligatorisk oppgave (skriftlig innleveringsoppgave),  
Obligatorisk oppgave 2 (skriftlig innleveringsoppgave) 
Studentene må få godkjent to obligatoriske innleveringsoppgaver for å få rett til å ta eksamen. 
Nærmere informasjon om disse vil bli lagt ut på Canvas. Den ene av de to obligatoriske 
oppgavene kan bli organisert som gruppeinnlevering. 
 

Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HH sitt evalueringssystem. 
  
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum. 
 

Hoved pensum:  

- Erik Monsen: Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk, 2012 (Cappelen Damm 

Akademisk)  

- Magnus Aarbakke: Harmonisering av rettskilder, i TfR 1966 s. 499-518  

- Hans Petter Graver: I prinsippet prinsipiell - om rettsprinsipper. i TfR 2006 

- Høringsnotat for tollavgifts- og vareførselsloven. 

 
Tilleggspensum: 

- Torstein Eckhoff og Jan Helgesen: Rettskildelære, Oslo, 5. utgave, 2001  

- Mads Henry Andenæs: Rettskildelære, Oslo 1997 (2.opplag uendret opptrykk 2003), 

kap. 1-21 (ca. 160 sider) 

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.  
 
 
  



LPRA10 Praksis 1 

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

Emnekode: LPRA10 Praksis 1  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Praksis 1 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2022) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 

Toll- og grensekontroll er et fagfelt som forutsetter praktisk trening i tillegg til teoretiske 
kunnskaper. For at studentene skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom 
dette emnet gis en introduksjon til tolleryrket basert på praktisk opplæring.  Den praktiske 
opplæringen skal være en kombinasjon av veiledning, observasjonspraksis, ferdighetstrening 
og simulering. I Praksis 1 vil det legges stor vekt på observasjon og veiledning. 
 
Praksis 1 vil være et 6 uker veiledet opphold på tollsteder.  
Innledningsvis skal studentene delta på et seminar som en introduksjon og forberedelse til 
praksis i Tolletaten. I forkant av praksisperioden vil en Praksis-manual utarbeides, med mer 
detaljerte spesifikasjoner av hvilke tema studentene skal gjennomgå. Det forventes av 
studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til kontroll-
oppgaver under praksisperioden. Turnus vil kunne forekomme. 
 
 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 



• rollen som toller i Tolletaten, og etatens rolle, oppgaver, organisering og funksjon som 
samfunnsbeskytter  

• hvordan tollere kan hindre ulovlig inn- og utførsel av varer 
• grense- og varekontroll og kontrollstøttesystemene som anvendes 
• hvordan relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske 

retningslinjer som regulerer arbeidet som toller 
• hvordan gjøre rede for muligheter og utfordringer i grensekontroll-arbeidet med tanke 

på HMS 

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 

• under veiledning delta i å gjennomføre ekspedisjon og tollprosedyre ved innførsel og 
utførsel av varer 

• under veiledning delta i og gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten 
av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse 
av toll, avgifter og restriksjoner. 

• kommunisere på en trygg og relasjonsfremmende måte og kjenne til hvordan god 
kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner 

• gi innspill til hvordan potensielle konfliktsituasjoner kan løses  
• under veiledning delta i en kontroll og vurdere sanksjonsmuligheter, blant annet basert 

på reisendebestemmelsene 
• forklare hvilke straffereaksjoner som inntrer ved tollovertredelse og anvendelse av 

disse 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om å: 

• under veiledning organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet-
perspektiver 

• vise empati og respekt for reisende og andre  
• vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger 
• identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt 

innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter. 
• reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid 
• samhandle med medstudenter og kollegaer 
• under veiledning se og skape sammenhenger mellom de mer teoriske emnene og 

praksis 

 

Innhold 
Tema som inngår i Praksis 1 er:  
 



• Kontroll av reisende og varer 
• Sikker kontroll og HMS i kontrollarbeidet 
• Kroppsspråk, samtaleteknikk og konflikthåndtering 
• Sanksjoneringsformer: anmeldelse, forenklet forelegg etc. 
• Ekspedisjon/tollprosedyrer og deklarasjonskontroll 

 

Forkunnskapskrav 
Ingen 

 

Eksamen/vurdering 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig refleksjonsrapport 1/1 6 uker Bestått/ikke bestått Alle.  

En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres når praksisperioden avsluttes og 
inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på 1500 ord +/- 10%).  
 
Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen 
rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles 
for å få godkjent emnet. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon 
underveis vise handlinger/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan 
studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt. 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
For å få bestått i Praksis 1 må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene. 
Det skal utarbeides egne vurderingskriterier for praksisperiodene i samarbeid med Tolletaten.  
 
Studenten må ha avlagt eksamen i «Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv» før 
praksisperioden. 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig  
Studieprogramleder 

 
Faglærer 
 
Arbeidsformer 
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder. 
 
En refleksjonsrapport skal leveres ved avslutning praksisperioden og inngår som 
vurderingsgrunnlag. 
 

Åpent for 



Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

 
Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 

Litteratur (forslag) 
• Relevante lover og forskrifter, som Tolloven med forskrift 
• Ulike kompendier utarbeidet per fagområde 
• Prosedyrer for tollsteder 

 
Ytterligere spesifikasjoner vil gis senest 14 dager før oppstart av praksisperioden.  

 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
  



TOL200 Toll og vareførsel  

 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

Emnekode: TOL200  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Toll og vareførsel (Customs and movement of goods). 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang vår 2022) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: TOL100 

Tilbys av: HHUiS 

Emnet tar sikte på å forklare bl.a. tollprosedyrer og tollbehandling i vareførsel, samt 
tollekspedering og deklarasjonskontroll.  
 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:  

• Inngående forståelse av tollprosedyrer og tollbehandling i vareførsel 

• Kjennskap til hvordan tollbehandling ved innførsel og utførsel av varer gjennomføres  

• Kjennskap til hvordan deklarasjonskontroll gjennomføres for å vurdere riktigheten av 

klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi  

 
Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten skal kunne: 

• Forklare vareførsel kjeden i et tollperspektiv og sammenhengen mellom ulike 

tollprosedyrer 

• Innhente og analysere relevant informasjon for å utføre tollekspedering og 

deklarasjonskontroll   

• Finne og anvende relevant regelverk  

 



Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

 
• identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt 

innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter 
• samhandle med medstudenter  
• under veiledning se og skape sammenhenger mellom teori og praksis 

 

Innhold 
1. Vareførselskjeden  

2. Tollprosedyrer, for eksempel fortolling, forsendelse og lagring 

3. Tollekspedering  

4. Deklarasjons- og etterkontroll  

5. Tollverdi 

6. Toll, særavgifter, merverdiavgift og gebyrer  

7. Klassifisering av varer, Tolltariffen 

8. Handelsavtaler, preferansetollbehandling, opprinnelse 

9. Forbud og restriksjoner, herunder andre myndigheters regelverk og 

immaterielle rettigheter 
 

Obligatoriske oppgaver og eksamensoppgave er basert på at studentene får relevante CASE 
som skal vurderes og presenteres. 
 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  

Eksamen/vurdering  

 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 timer A - F Alle 

 
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 

NN 

Faglærer 



NN 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger, seminarer, innleveringsoppgaver, presentasjoner og selvstudium. Det vil 
benyttes gjesteforelesere.  
Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil framgå av en undervisningsplan 
tilgengelig ved semesterstart. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.  
 

Obligatoriske aktiviteter 

Prosjektoppgave eller innleveringsoppgaver skal være gjennomført, innlevert og bestått for å 
gå opp til skriftlig eksamen. Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Obligatoriske 
innleveringsoppgaver vurderes med godkjent/ikke godkjent og gis skriftlig tilbakemelding. 
Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas.  
 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Bachelor i økonomi og administrasjon  

 
Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HHUiS sitt evalueringssystem. 

 
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 

Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum. 
 

Hovedpensum:  
- Toll.no  

- Relevante lover og forskrifter, som Tolloven med forskrift 
- Ulike kompendier utarbeidet per fagområde 
- Tollprosedyrer  

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.  

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme  

  



TOL210 Forvaltningsrett  

 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme 

  

Emnekode: TOL210 
 
Vekting (SP): 10 
 
Emnenavn: Forvaltningsrett, Administrative law  
 
Undervisningsspråk: Norsk  
 
Vurderingssemester : Høst 2022 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: TOL110 
 
Tilbys av: HHUiS 
 
 
Forvaltningsrett er et juridisk emne som gir kunnskaper om sentrale regler som gjelder for 
forvaltningen (stat, kommune og fylkeskommune). Det startet med en innføring i 
statsforfatningsretten. Sentralt i emnet står en oversikt over hva forvaltningsvirksomhet er, 
og hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for de ulike typer virksomheter. Emnet gir 
dermed også kunnskaper om hvilke rettigheter en har overfor forvaltningen. Det skal særlig 
være fokus på reglene om tollforvaltning. 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten: 

• ha kunnskap om landets statsforfatning  

• ha kunnskap om forvaltningsvirksomhet og forvaltningsapparatet 

• ha kunnskap om kravet om rettsikkerhet i forvaltningen 

• ha kunnskap om reglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i 

den offentlige forvaltning 

• ha kunnskap om de rettigheter og plikter borgerne har overfor forvaltningen 

• ha kunnskap om reglene om forvaltningens saksbehandling 

• ha kunnskap om tollforvaltning (kap. 12 og 13 i tolloven)  



• ha noe kjennskap til forvaltningens kompetanse, spesielt det såkalte 
legalitetsprinsippet 

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

• identifisere og drøfte rettsspørsmål i statsforfatningsretten 
• anvende de saksbehandlingsreglene som gjelder i offentlig virksomhet 
• analysere og drøfte prinsippene som gjelder i forvaltningsretten 
• stille seg kritisk til reglene i forvaltningsretten 
• forklare oppbygningen av statlig og kommunal forvaltning 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• hvordan ulike saker skal behandles av det offentlige 

• kan anvende faglig kunnskap på relevante problemstillinger i 

forvaltningsretten 

• kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som 

strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske 

krav og retningslinjer 

• demonstrere kunnskap og særlige tollforvaltningsregler  

• beherske den prosessuelle forvaltningsretten, det vil i hovedsak si 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven  

 

Innhold 
Forvaltningsrett er rettsreglene om organisering, ansvarsforhold og avgjørelseskompetanse i 
den offentlige forvaltningen, og om de rettigheter og plikter borgerne har overfor 
forvaltningen. Faget starter med en introduksjon i statsretten dvs. grunnleggende regler om 
våre tre statsmakter, deres oppgaver, deres rettslige forhold til hverandre og deres 
kompetanse overfor enkeltindivider og andre private aktører. 
Tema for forvaltningsrett er de generelle reglene som gjelder for hele den offentlige 
forvaltningen eller de største eller mest sentrale delene av denne - det som også blir kalt 
alminnelig forvaltningsrett. Forvaltningsrett tar først og fremst sikte på å gi grundig kjennskap 
til reglene om forvaltningens saksbehandling som er nedfelt i forvaltningsloven. 
Emnet tar også for seg regler om tollforvaltning, herunder tolletatens utøvelse av myndighet 
(kap. 12 og 13 i tolloven), andre myndighetens opplysningsplikt, taushetsplikt, underretnings- 
og opplysningsplikt ovenfor tollmyndighetene, særlige saksbehandlingsregler i 
handelstiltakssaker.  
 

Forkunnskapskrav 

Ingen.  

Anbefalte forkunnskaper 

TOL110 Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode  



 

Eksamen/vurdering 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig 

eksamen 

1/1 5 timer A - F 1) 

Lovdata 

Norges Lover /særtrykk eller samlinger av 

lover uten kommentarer.  

1) Faglærer kan tillate andre hjelpemidler 

 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 

Obligatorisk innlevering 1, Obligatorisk innlevering 2 De obligatoriske innleveringsoppgavene 

må være godkjent for å avlegge eksamen. Informasjon om obligatorisk 

undervisningsaktivitet vil bli gitt på Canvas.  

Fagperson(er) 
Emneansvarlig 
Truls Ellingsæter 
Faglærer 
Truls Ellingsæter  
 

Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang/diskusjon av oppgaver.  

Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

 
 
Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HH-fakultetets 
evalueringssystem. 
 

Litteratur 

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer 

publiseres på Canvas senest ved semesterstart. 

https://www.uis.no/employee/ZGNOMG9xRzMxSWtaQjFkYWE1ZGtZUQ==


Hovedlitteratur: 

Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett, kap. 1-7, 11-19 (resten av boken er emner som hører til 

Forvaltningsrett II) 

Anbefalt litteratur: 

Innjord, Frode: Forvaltningsretten (§§ 110-116), i Knophs oversikt over Norges rett 

Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett 

Frihagens Forvaltningsrett. Utgave 2003 eller nyere ved J F Bernt og Ø Rasmussen 

Roald Hopsnes og Bjørn Henning Østenstad: Oppgavebok i forvaltningsrett I. Kursoppgaver, 

oppgaver for selvstudium, juridisk metode og oppgaveteknikk. Arne Fliflet, Statsrett i et 

nøtteskall, Gyldendal, 2020  

 

Kommentarutgaver: 

Frihagen, Arvid: Forvaltningsloven bind I-II, Oslo 1986. 

Frihagen, Arvid: Offentlighetsloven bind I-II, Oslo 1994. 

Woxholth, Geir: Forvaltningsloven med kommentarer, 3. utg. Oslo 1999. 

J.F. Bernt: Kommentarer til forvaltningsloven. 

Tre lovkommentarer som går betydelig lengre enn læringskravene forutsetter. 

 

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.  

 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme 

  



TOL220 Tollrett og relaterte juridiske emner  

 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

  

Emnekode: TOL220 

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng  

Emnenavn: Tollrett og relaterte juridiske emner, (Customs law and other customs-related 

legal topics). 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Emnet undervises og vurderes i høstsemesteret (3. semester) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Det blir også åpent for BRV studenter som valgemne 

Anbefalte forkunnskaper: Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode  

 

Emnet “Tollrett og andre tollrelaterte juridiske emner” tar for seg forskjellige spørsmål som er 
regulert i tolloven og tollforskriften og som er relevante for funksjonering av Tolletaten. Andre 
relaterte tema, som for eksempel personvern, IPR og strafferett vil også tas opp for å belyse 
juridiske problemstillinger som relaterer seg til toll, vareførsel og handel.  
 
Læringsutbytte:  

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:  
- God kunnskap om materielle tollregler 

- Kunnskap om hovedtrekkene i immaterialretten 

- God kunnskap om de rettslige rammene for Tolletatens kontrollutøvelse og 

maktbruk» 

- Inngående kunnskap om de rettslige rammene for tverretatlig samarbeid  

- Kunnskap om strafferettslige bestemmelser i tolloven 

- Innsikt i personvernregler som er relevante for utføring av tollmyndighet  

- Innsikt i relevante emner innen menneskerettigheter  

- Kunnskap om straffeprosessuelle regler om opptreden overfor retten  



 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

 
• forklare hvordan vareførselen til og fra tollområdet skal foregå 

• redegjøre for de rettslige følgene av vareførselen 

• beskrive hvordan tollregelverket ivaretar Tolletatens oppgaver og rolle i samfunnet 

• gjenkjenne sammenhengen mellom de ulike bestemmelsene som regulerer innførsel av 

varer 

• identifisere og analysere rettslige problemstillinger i en konkret sak med utgangspunkt 

i juridisk teori og andre relevante rettskilder 

• identifisere administrative og strafferettslige sanksjoner ved brudd på regler og 

forklare hvordan regler kan påvirke folks adferd  

• demonstrere grunnleggende kunnskap om personvernregler og menneskerettigheter 

• kombinere juridisk og tollfaglig skjønnsutøvelse 

• opptre i retten i henhold til straffeprosessregler  

 
Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

 
• Kandidaten skal ha kunnskaper om relevante regler innenfor tolletatens arbeidsområde 

og kunne anvende grunnleggende prinsipper og regler i sin yrkesutøvelse.  

• Kandidaten skal kunne analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen 

profesjonsutøvelse i lys av rettskildene 

• Kandidaten skal ha avansert forståelse for tolletatens rolle i samfunnet generelt, og 

spesielt overfor øvrig forvaltning og andre aktører.  

• Kan bidra til nytenkning og til innovasjon for å videreutvikle den juridiske kompetansen 
på egen arbeidsplass 

 
 
Innhold: 
 

- Fiskale regler (Regler om tollverdi, tollsatser, særavgifter, merverdiavgift, 
preferansetoll og tollfritak) 

- Regler om vareførsel (tollskyld, tollekspedisjon, meldings- og deklareringsrutiner, 
iverksettelse av handelsrestriksjoner eller handelstiltak) 

- Tollprosedyrer (herunder også tollbestemmelser for reisende mv)  
- Kontroll og sanksjoner (kap. 13 og 16 i tolloven), herunder også rettsøkonomiske 

perspektiver 
- Opptreden i retten (straffeprosessloven –kap. 10, 14, 16) 
- Personvernregler i utøvelse av tollmyndigheten 



- Beskyttelse av menneskerettigheter (rett til rettferdig rettergang, beskyttelse av 
privatlivets fred, forbud mot diskriminering etc.). 

 
Forkunnskapskrav 

Ingen. 
 
 

Eksamen/vurdering 
 

 

 
 Vektinging Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig 

skoleeksamen 

1/1 6 timer A - F Juridisk og 

administrativ 

ordliste bokmål-

nynorsk (Utgård) 

 Lovdata 

(utskrifter ikke 

tillatt). 

 Ordbok. 
  

 
 Vekting Varighet Karakter Hjelpe 

Fagperson(er) 
 
Emneansvarlig 
NN 
 
Faglærer 
NN 
 

Arbeidsformer 
Studentene skal delta i forelesninger (på campus og on-line), seminarer, levere to obligatoriske 
innleveringsoppgaver for vurdering. Studentene forventes også å jobbe selvstendig 
(selvstudium) med innholdet i emnet, samt utføre diverse administrativt arbeid. Det vil benyttes 
gjesteforelesere på en rekke tema. Undervisningen vil legge hovedvekt på de problemstillingene 
som erfaringsmessig er vanskelige. Fordeling av de ulike temaene gjennom semesteret vil 
framgå av en undervisningsplan. Det forutsettes at studentene stiller forberedt til timene.  



Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes 
at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man 
vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene. Samlet forventet 
arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger: 

• Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 

• Seminarer 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 

• Arbeidsgrupper 20 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid) 

• Obligatorisk oppgave nr. 1 10 timer 

• Obligatorisk oppgave nr. 2 10 timer  

• Selvstudium 180 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere 

eksamensoppgaver, m.m.) 

• Diverse administrativt arbeid 10 timer  

 
Obligatoriske aktiviteter  
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få rett til å ta eksamen. Videre 
så må studentene overvære en rettssak (tollrelatert straffesak) i løpet av det semesteret emnet 
gjennomføres, og skrive rapport fra denne i henhold til mal utarbeidet av faglærer. Denne 
rapporten skal gjelde som en av de ovenfor nevnte obligatoriske innleveringsoppgavene. 
Rapporten kan leveres og bli vurdert etter at selve skoleeksamen er avholdt (men i god tid før 
semesteravslutning), og vil være en forutsetning for å få fullført emnet.  
Leveringsfrist angis ved emnets oppstart. Den ene av de to obligatoriske innleveringsoppgavene 
kan organiseres som en gruppeinnlevering. Obligatoriske innleveringsoppgaver vurderes med 
godkjent/ikke godkjent. Ytterligere informasjon om oppgavene vil bli opplyst om på Canvas. 
Utover oppgaveinnleveringene vil det ikke være obligatorisk undervisningsaktivitet, men 
studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.  
 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Bachelor i rettsvitenskap 
 

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til HH- fakultetets 
evalueringssystem. 
 

Litteratur 

Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 



Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum. 

  

 

Hovedpensum:  

- Johan Bernard, Hjort, Ny toll-og vareførsellov- en presentasjon, Skatterett, vol. 

28, nr. 2/2009 

- Helge Lindrup og Linn Marie Sætre Nymoen, Lov om toll og vareførsel 

(tolloven), Norsk lovkommentar, 2007 

- Marius Stub, Tollvesens kontrollvirksomhet- Fragmenter fra den materielle 

tollretten, Universitetsforlaget, 2002 

- Ann Johnsen, Straffeansvar etter tolloven, Skatterett, 04/2001 

- Eva I.E. Jarbekk, Simen Sommerfeldt, Personvern og GDPR i praksis, 

Cappelen Damm Akademisk, 2019 

- Vibeke Blaker Strand , Kjetil Mujezinović Larsen, Menneskerettigheter i et 

nøtteskall, Gyldendal, 2015 

- Lov om toll og vareførsel (tolloven) 

- Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften)  

- Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)  

Tilleggspensum:  

- Lyons, Timothy, EU Customs Law, 3. utg.  Oxford University Press 2018 

- Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 

- Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)  

- Lov om straff (straffeloven) 

- Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)  

 

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart. 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme.  

  



TOL260 Sikkerhet, IKT og beredskap 

 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
  

Emnekode: TOL260  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Sikkerhet, IKT og beredskap 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2023) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: TOL120 (HMS) 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser 

om sikkerhet, forebygging og beredskap, IKT-sikkerhet (både cyber security og 

informasjonssikkerhet). Kurset gir også en kortfattet innføring i kunstig intelligens (Artificial 

Intelligence). 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale begreper og teorier om sikkerhet, beredskap og IKT-sikkerhet  

• Sentrale teorier om organisatoriske ulykker 

• Sammenheng mellom forebygging og beredskap, og mellom beredskap og krisehåndtering 

• Grunnleggende forståelse for IKT-sikkerhet og kunstig intelligens 

 

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne: 



• Vurdering av kvalitet på sikkerhets og beredskapsarbeid. 

• Anvendelse av begrepene og teoriene i prosjektoppgaver med relevante problemstillinger 

forankret i emnets perspektiver og problemstillinger. 

• Grunnleggende forståelse av struktur på en akademisk oppgave. 

• Forstå hvordan organisasjoner påvirkes av datakriminalitet og hvordan IKT-sikkerhet 

derfor er en integrert del av organisasjoners arbeidsmetodikk. 

 
Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Sammenhengen mellom forebygging og beredskapsarbeid. 

• Kritisk refleksjon rundt sikkerhet og beredskap.  

• Hvordan IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet hver på sin måte bidrar til å beskytte 

viktig informasjon og aktiviteter i organisasjoner. 

 

Innhold 
Kurset introduserer studentene for grunnleggende teori om sikkerhet, beredskap, for IKT-
sikkerhet, informasjonssikkerhet og kunstig intelligens. Alle norske virksomheter i både 
offentlig og privat sektor er pålagt å inkludere sikkerhet og beredskap som integrerte deler av 
virksomheten. Sikkerhet og forebyggende aktiviteter blir sett i sammenheng med 
beredskapsarbeid for på den måten å forebygge kriser og samtidig forberede for å håndtere 
restrisiko, dvs de kriser som ikke kan forebygges. Det blir også gitt innføring i 
organisasjonsteori som viser hvorfor og hvordan ulykker skjer og kan forebygges. Kurset tar 
videre opp trusler mot data og informasjon, samt IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet. 
 
Studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål til både de 
perspektiver som inkluderes i emnet, samt de organisatoriske strukturer som introduseres ved 
hjelp av gjesteforelesere, pensumlitteratur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.   
 

Forkunnskapskrav 
Ingen 

 

Eksamen/vurdering 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Del-eksamen 1: Gruppebasert 
prosjektoppgave 

4/10 16 uker A - F Alle. 



 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Del-eksamen 2: Hjemmeeksamen 6/10 24 timer A - F Alle.  

 
Prosjektoppgave og hjemmeeksamen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
Prosjektoppgaven er gruppebasert og gruppestørrelse er 3-4 studenter. 
 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Prosjektoppgave skal være gjennomført og innlevert for å gå opp til skriftlig eksamen. 
 
Gjennomført obligatorisk nettbasert modul i IKT-sikkerhet: UiS TN 
Gjennomført obligatorisk modul i Kunstig Intelligens: https://www.elementsofai.com/no/ 
 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
NN 
Faglærer 
NN 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner.  
 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

 
Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
Litteratur (forslag) 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
Obligatorisk litteratur:  
Engen, Ole Andreas, Kruke, Bjørn Ivar, Olsen, Odd Einar, Olsen, Kjell Harald, Lindøe; 
Preben og Pettersen; Kenneth (2016). Perspektiver på Samfunnssikkerhet Oslo:Cappelen 
Damm. 
 
Støttelitteratur: 
 
 

https://www.elementsofai.com/no/


Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
  



TOL270 Vitenskapsteori og metode 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

 
Emnekode: TOL270  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Vitenskapsteori og metode 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2023) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 
Dette emnet gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsteori og metode. Emnet 
fokuserer videre på sammenhengen mellom etikk, design og praktisk forståelse av 
kunnskapsinnhenting. Emnet består av tre hovedområder: vitenskapsteori og etikk, samt 
kvantitative- og kvalitative forskningsmetoder. 
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Krav til vitenskapelig arbeid 
• Vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og 

utviklingsarbeider  
• Det indre samspillet mellom tema / problemstilling, forskingsspørsmål, metodeverktøy og 

formidlingsmåte 
• Ulike typer av kvalitative og kvantitative metoder  

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 



• Vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier 
• Kunne utvikle tema, problemstillinger, delmål og spørsmål for forskning, utredning og 

analyser 
• Evne å gjennomføre enkle prosjekter etter metodebaserte prosedyrer 
• Kunne lese og analysere fagtekster på en reflektert og innsiktsfull måte 
• Kildekritikk - evaluering av informasjonskilder  
• Beskrive, analysere og vurdere gode og svake sider ved forskingsgenerert kunnskap, 

inkludert eget arbeid 

 
Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier 
• Utvikling av et design for egen bacheloroppgave 
• Forståelse av hvorfor ulike interessenter, faggrupper og tradisjoner har utviklet alternative 

kunnskaper og meninger 
• Formulere forskningsmål og delmål for eget forskningsarbeid 

Innhold 
Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvalitativ og 
kvantitativ metodologi samt forskningsetikk. Bare et fåtall av de som tar dette emnet kommer 
til å ha forskning som yrke. Mange vil imidlertid i sitt yrkesliv og i fritidsaktiviteter ha bruk 
for å vite hvordan vi skal etablere en god forståelse for sosiale fenomener i organisasjoner vi 
er en del av og hvor vanlig slike fenomener er.  Emnet gir således om ulike måter å forstå den 
verden vi er en del av. I vitenskapsteori og etikk legges det vekt på hva som kjennetegner 
vitenskapelig arbeid og på grunnlaget for den forståelsen som utvikles i løpet av 
forskningsprosessen. Ulike forskningstradisjoner i kvalitative og kvantitative metoder vil bli 
presentert og diskutert. Det legges vekt på å gjøre studentene i stand til selv å kritisk velge, 
analysere og bruke forskningsmetoder i sitt arbeid. Spørsmål som omhandler validitet, 
reliabilitet og forskningsetikk blir drøftet. Sentrale sider ved det å være forsker blir også 
problematiserte. Ved kursslutt skal studentene ha tilegnet seg kompetanse i å utvikle et design 
for å kunne gjennomføre et eget forskningsprosjekt med relevant metode der de viser 
forskningsetisk forståelse.  
 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  
 
Eksamen/vurdering 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 timer A – F Alle 



 
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Design på bacheloroppgave skal være innlevert og bestått for å gå opp til skriftlig eksamen. 
 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
NN 
 
Faglærer 
NN 
 
Arbeidsformer 
Undervisningen i emnet gjennomføres som forelesinger og gruppearbeid. 
Emnet forutsetter selvstendig hvor studentene deltar i undervisning og jobber med utvikling 
av design for tenkt bacheloroppgave.  
 
Overlapping 

 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  

 
Litteratur 
 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 

  



TOL280 Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell kompetanse 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
Emnekode: TOL280  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell kompetanse 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2023) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: TOL130  

Tilbys av: VID vitenskapelige høgskole, Stavanger, i samarbeid med ISØP, UiS 

 
Ansatte i Tolletaten møter i sin praksishverdag ulike typer mennesker, fra ulike 

organisasjoner, land og kulturer. Dette emnet setter fokus på teoretiske og praktiske 

tilnærminger til kommunikasjon, samt hvordan tolleren kan styrke sin kompetanse i å møte 

mennesker med ulike kulturelle bakgrunner. Emnet inneholder perspektiver fra ulike 

fagtradisjoner som sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi og interkulturelle 

kommunikasjonsstudier. Emnet setter et særlig fokus på ferdighetstrening og praktisk 

anvendelse av teori for å kunne bidra til at tollere kan møte krevende situasjoner på en 

konstruktiv og profesjonell måte. 

 

Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale begrep og teorier relatert til globalisering, migrasjon, kultur og mangfold 
• Betydningen alder, kjønn, seksualitet, klasse og etnisitet har for samhandling i 

tollfaglig arbeid 
• Ulike kommunikasjonsteorier og –teknikker. 



 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

• Anvende ulike teorier og perspektiver relatert til globalisering, migrasjon, kultur og 
mangfold i analysen av tollfaglige problemstillinger 

• Reflektere over egne holdninger og profesjonell rolleforståelse i et makt-, minoritets- 
og majoritetsperspektiv 

• Kommunisere hensiktsmessig med personer med ulike bakgrunner, inkludert i 
konfliktsituasjoner.  

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Relevante samfunnsvitenskapelige- og yrkesetiske problemstillinger  
• Synspunkter og erfaringer relatert til kultur og mangfold med andre med bakgrunn 

innenfor tollfaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
• Interkulturelle problemstillinger i møte mellom mennesker fra ulike organisasjoner, 

land og kulturer. 

 
Innhold 
Emnet vil innledningsvis gi en innføring i samfunnsbegrepet og sosiologiske tenkemåter. Vi 

vil her rette et spesifikt fokus på ulike måter å forstå og analysere forholdet mellom individ og 

samfunn på. Ulike grupper og individers valg og handlinger vil bli særlig vektlagt. Del to av 

emnet tar for seg nyere særtrekk i samfunnet som økt globalisering, mobilitet og migrasjon på 

tvers av landegrenser. Både aktør- og strukturperspektivet på disse sosiale fenomenene vil bli 

tematisert og eksemplifisert med relevante case. Denne delen av emnet vil også ta for seg de 

strukturelle rammene som former strømmer og kategorier av migranter. Del tre av emnet 

setter fokus på fagfeltet interkulturell kommunikasjon. Sentrale tematikker her er 

kulturbegrepet, mangfolds begrepet, verbal og non-verbal kommunikasjon, 

konflikthåndtering, bruk av tolk, stereotypier, fordommer, makt, yrkesetikk i et flerkulturelt 

perspektiv og interkulturell kompetanse.  

Emnet baserer seg for øvrig på en oppfatning om at alle mennesker har flere identiteter og at 

økt interkulturell kompetanse ikke bare kommer til nytte i arbeidet med individer med 

minoritetsbakgrunn, men er relevant overfor samtlige individer ansatte i Tolletaten møter 

innenfor rammen av sitt arbeid.  

 



Forkunnskapskrav 
Ingen.  
 
Eksamen/vurdering 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Hjemmeeksamen 1/1 2 uker A - F Hjelpemidler tillatt 

 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
NN 
Faglærer 
NN 
 
Arbeidsformer 
Den organiserte undervisningen består av forelesninger og plenumsdiskusjoner i kombinasjon 
med praktisk ferdighetstrening (via f.eks. rollespill) og gruppearbeid. I tillegg kreves det at 
studentene arbeider selvstendig med faget. For å oppnå forventet læringsutbytte må 
studentene delta aktivt i den organiserte undervisningen, jobbe med gruppeoppgaver og lese 
pensum grundig.  
 

Obligatoriske aktiviteter 
Arbeidskrav i emnet er et organisert gruppearbeid. Gruppearbeidet består av arbeid med 
et case som faglærer formulerer. Caset vil være direkte relatert til tollfeltet. Studentene 
skal gjøre rede for og drøfte hvordan de ville løst caset i lys av relevant teori og annen 
kunnskap de har tilegnet seg innenfor rammen av emnet og ervervet praksiserfaring. 
Gruppearbeid som skal leveres inn som digital fortelling og presenteres for resten av 
klassen. 

Obligatoriske aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem. 
  
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 



 

Det tas forbehold om mulige justeringer i pensum. 

 

Dahl, Øyvind (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon. 

Oslo: Gyldendal Akademisk. (313 s.) 

Eriksen, Thomas Hylland. (2008). Globalisering: åtte nøkkelbegreper. Oslo: 

Universitetsforlaget. (utvalg) 

Steger, M. B. (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 

Press. (utvalg)  

Jordhus-Lier, D. og Stokke, Kristian (red.) (2017), Samfunnsgeografi. En innføring. Oslo: 

Cappellen Damm Akademisk (utvalg) 

Martinussen, Willy (2008). Samfunnsliv: Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: 

Universitetsforlaget (290 s.) 

Odden, Gunhild (2018). Internasjonal migrasjon: En samfunnsvitenskapelig innføring. 

Bergen: Fagbokforlaget (230 s.) 

 

Fullstendig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.  
 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme 

  



LPRA30 Praksis 2 

 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 

Emnekode: LPRA30 

Bachelorprogram 

Vekting: 30 studiepoeng 

Emnenavn: Praksis 2 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Høst (første gang høsten 2023) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: LPRA10 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 

Innledning 

Toll- og grensekontroll er et praktisk fagfelt som forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbase. 
For at studentene skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom dette emnet 
gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist tidligere i 
studieløpet. I tillegg blir det undervisning knyttet til praksisperiodene, slik at det blir enklere å 
kople sammen praksis og teori. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av 
veiledning, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering. 
 
Praksis 2 vil være et 18 ukers opphold på ulike tollsteder.  
 
Innledningsvis skal studentene delta på et seminar som en introduksjon og forberedelse til 
praksis. I forkant av praksis-perioden vil en «Praksis-manual» utarbeides, med mer detaljerte 
spesifikasjoner av hvilke tema studentene skal gjennomgå. På tollstedene vil studentene delta 
i tollerarbeidet under veiledning. Turnus vil kunne forekomme. 
 
Det forventes av studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger 
relatert til kontroll-oppgaver under praksisperioden.  
 

Læringsutbytte 



Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om og kan: 

• gjøre rede for rollen som toller i Tolletaten, og se etatens rolle, oppgaver, organisering 
og funksjon i sammenheng  

• gjøre rede for hvordan tollere kan hindre ulovlig inn- og utførsel av varer 
• gjøre rede for grense- og varekontroll og ha kjennskap til kontrollstøttesystemene som 

anvendes 
• gjøre rede for Tolletatens prosedyrer for vareførsel og hvordan klassifisering, 

tollverdi, opprinnelse og mengde er avgjørende for å fastsette riktig toll/avgift og 
restriksjon 

• diskutere alternative tilnærminger til kontroll-oppgaver basert på undersøkelser og 
metoder for informasjonsinnhenting (etterlevelsesstrategier) 

• relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer 
som regulerer arbeidet som toller 

• gjøre rede for muligheter og utfordringer i grensekontroll-arbeidet med tanke på HMS 

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i å: 

• gjennomføre ekspedisjon og tollprosedyre ved innførsel og utførsel av varer 
• gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten av klassifisering, 

opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse av toll, avgifter 
og restriksjoner. 

• vurdere og gjengi mulighet for samarbeid mellom deklarasjonskontroll og etterkontroll 
• kommunisere med reisende og andre brukere på en trygg og relasjonsfremmende måte 

og kjenne til hvordan god kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner 
• foreslå hvordan potensielle konfliktsituasjoner kan løses  
• gjennomføre kontroll og vurdere sanksjonsmuligheter, blant annet basert på 

reisendebestemmelsene 
• forklare hvilke straffereaksjoner som inntrer ved tollovertredelse og anvendelse av 

disse 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om å: 

• selvstendig organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet-perspektiver 
• vise empati og respekt for reisende og andre  
• vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger 



• identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt 
innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter. 

• reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid 
• samhandle med medstudenter og kollegaer 
• se og skape sammenhenger mellom de mer teoriske emnene og praksis 
• selvstendig rapportere relevant informasjon til kollegaer og annen samarbeidende 

myndighet  

Innhold 
Tema som inngår i dette praksis emnet er:  
 

• Kontroll av reisende og varer 
• Ekspedisjon og tollprosedyrer ved inn- og utførsel av varer 
• Kontroll av vareførsel, deklarasjonskontroll og etterkontroll 
• Sikker kontroll og HMS i kontrollarbeidet 
• Kroppsspråk, samtaleteknikk og konflikthåndtering 
• Kroppsvisitasjon  
• Røntgen og scanning 
• Narkotikakunnskap 
• Sanksjoneringsformer: anmeldelse, forenklet forelegg etc. 
• Inkvirering og kjøretøykontroll. Eksempler på tema: inkvirering av personbil og trailer  

 

Forkunnskapskrav 
Ingen 

 

Eksamen/vurdering 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Skriftlig refleksjonsrapport 1/1 17 uker Bestått-ikke bestått Alle.  

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
En skriftlig refleksjonsrapport om utført praksis skal leveres en uke før praksisperioden 
avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på 3000 ord +/- 10%).  
 
Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen 
rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles 
for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende 
studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå 
praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke 
er gitt. 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 



For å få bestått må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene. Det skal 

utarbeides egne vurderingskriterier for praksisperiodene i samarbeid med Tolletaten. 

 

Studenten må ha bestått eksamen i emnene som omhandler handel og logistikk, tollrett, og 

første praksisperiode.  

 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig  
Studieprogramleder 

 
Faglærer/ Veileder 
NN 
 
Arbeidsformer 
Før første praksisperiode skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. 
Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder. 
 
I forkant av praksis-perioden vil en «Praksis-manual» utarbeides, med mer detaljerte 
spesifikasjoner av hvilke tema studentene skal gjennomgå i praksisperioden. På toll-stedene 
vil studentene delta i tollerarbeidet under veiledning. Turnus vil kunne forekomme. 
 
En refleksjonsrapport skal leveres før praksisperioden avsluttes og inngår som 
vurderingsgrunnlag.  
 
I TOL380 Praksis 2 vil studentene delta aktivt og gjennomføre pålagte arbeidsoppgaver.  
 

Åpent for 

Studenter på Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
Litteratur (forslag) 

• Relevante lover og forskrifter, som Tolloven med forskrift 
• Tolltariffen 
• Ulike kompendier utarbeidet per fagområde 
• Prosedyrer for tollsteder 

Ytterligere spesifikasjoner vil gis senest 14 dager før oppstart av praksisperioden.  

 



Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
  



TOL310 Etterretning og risikovurdering 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 

Emnekode: TOL310  

Bachelorprogram 

Vekting: 10 studiepoeng 

Emnenavn: Etterretning og risikovurdering 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2024) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Generell studiekompetanse 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier om etterretning og 
risikovurdering i relasjon til kriminalitetstrender i det norske samfunnet. Et viktig 
utgangspunkt for kurset er at beslutningsgrunnlag som etterretning og risikovurderinger 
påvirkes mye av usikkerhet. Usikkerhetsdimensjonen er således fremtredende både i 
vurderinger og i beslutninger.   
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Sentrale teorier om etterretningsmetodikk, risikovurdering og risikopersepsjon 
• Sentrale diskurser i kriminalitetstrender i det norske samfunnet 
• Kildekritikk og kildeevaluering 
• Sammenhengen mellom etterretning/analyse/risikovurdering og medarbeideres roller som 

informasjons innhenter og –behandler 
• Samarbeidet mellom ulike etater og aktører, både innenlands og utenlands, som grunnlag 

for etterretning og risikovurdering.  

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 



• Anvendelse av etterretningshjulet for å strukturere arbeidet med etterretning 
• Analysere informasjon og risiko 
• Argumentere for usikkerhetsdimensjonen i etterretningsarbeid og risikovurderinger 
• Forstå anvendelsen av etterretningsprodukter og -aktiviteter i organisasjonen. 

 

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 
• Grunnleggende innsikt i emnets perspektiver og begreper 
• Evne til kritisk refleksjon om hvordan organisasjoner tilnærmer seg etterretning og 

risikovurdering. 
 

Innhold 
Kurset introduserer studentene til teorier om etterretningsmetodikk, risiko, risikovurderinger 
og risikopersepsjon. 
 
Kurset går spesielt inn på temaer relatert til utvikling og bruk av etterretningsprodukter og 
risikovurderinger som beslutningsgrunnlag, spesielt i forhold til diskurser om 
kriminalitetstrender i det norske samfunnet.  
 
Kurset er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med kurset å stille kritiske 
spørsmål ved hvordan organisasjoner jobber med temaer som etterretning og risikovurdering. 
Samtidig vil kurset ta opp spørsmål om hvordan organisasjoner bør fungere. Kurset legger 
stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring. 
Studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål til både de 
perspektiver som inkluderes i emnet, samt de organisatoriske strukturer som introduseres ved 
hjelp av gjesteforelesere, pensumlitteratur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.   
 
Forkunnskapskrav 
Ingen.  
 
Eksamen/vurdering 
 
 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Prosjektoppgave (individuell) 1/1 6 uker A - F Alle.  

 
Prosjektoppgaven skal være et individuelt arbeid. Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, 
men må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær 
undervisning. 
 
Innlevering av prosjektoppgave er 20. februar, elektronisk, i INSPERA. 
 
 



Prosjektoppgaven kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.  
 
 
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
 

Faglærer 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger (i forelesningssal og/eller online), gjesteforelesninger, lage enkle 

etterretningsprodukter, gruppearbeid og gruppepresentasjoner. 

 

Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll  

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  
 
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, lover, mm, i tillegg til forelesningsnotater. 
 
Sikkerhetsloven 
Tolloven 
 
 
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 
på CANVAS senest innen semesterstart.  
 
 
Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
  



TOLBAC Bacheloroppgave i toll og grensekontroll 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 
 
Emnekode: TOLBAC  

Bachelorprogram 

Vekting: 20 studiepoeng 

Emnenavn: Bacheloroppgave i toll og grensekontroll 

Undervisningsspråk: norsk 

Vurderingssemester: Vår (første gang våren 2024) 

Studierett: Emnet er knyttet til studieprogrammet Bachelor i toll, vareførsel og 
grensekontroll  

Anbefalte forkunnskaper: Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av 
bachelorprogrammet i toll og grensekontroll. 

Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og 

planlegging 

 
Som avslutning på det treårige bachelorstudiet i toll og grensekontroll skal studentene 
utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et faglig relevant tema der de gjør bruk av 
relevante perspektiver fra studiet og forskningsmetodiske verktøy.  
 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, 
ferdigheter og generell kompetanse: 
 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om: 

• Et selvvalgt oppgavetema med bakgrunn i relevante teorier og metoder fra studiet 
• Kravene til en akademisk oppgave 
• Hvordan oppgaverelevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes 

 
Etter å ha fullført emnet skal studentene ha ferdigheter i: 

• Formulering av en avgrenset og håndterbar problemstilling for en faglig oppgave 
• Søk etter relevant kildestoff 
• Anvendelse av relevante forskningsmetodiske verktøy 



 
Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om: 

• Planlegging og gjennomføring av et relevant forskningsarbeid under veiledning 
• Utarbeidelse av en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving 

med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig 
fremstillingsevne og kildehenvisninger 

• Fremstilling av informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling 

Innhold 
Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en veileder oppnevnt av instituttet. Studentene 
velger selv tema for oppgaven. Studentene har ansvar for å planlegge prosjektet, inkludert det 
å velge relevante metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder 
fungerer som en faglig rådgiver i prosessen.  
 
Forkunnskapskrav 
Det forutsettes at studentene har fullført de øvrige semestere av bachelorprogrammet. 
  
Eksamen/vurdering 

 Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel 

Hjemmeoppgave 1/1 4 måneder A - F Alle.  

En individuell bacheloroppgave skal normalt være på 8500 ord (+/- 10%). Det gis anledning 
til at to studenter skriver oppgaven sammen. Når to skriver sammen skal oppgaven være på 
10.000 ord (+/- 10%). 
 
Oppgaven skal leveres digitalt i Inspera. 
Innleveringsfrist kunngjøres i StudentWeb.  
 
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 
Studenten har rett til individuell veileder i 6. semester. Veiledningen er obligatorisk. 
 
Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen utgangen av januar (i 6. 
semester) og godkjennes av veileder. Mal for prosjektskissen ligger i Canvas.  
 
 
Fagperson(er) 

Emneansvarlig 
 
Faglærer 
 
Studiekoordinator 
 



 
Arbeidsformer 
Studentene skal levere et notat innen utgangen av november (5. semester), der de redegjør for 
valg av tema for bacheloroppgaven. Notatet danner grunnlag for tildeling av veileder. I 
begynnelsen av 6. semester skal studenten utarbeide en prosjektskisse som skal inneholde 
informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering om 
studien skal meldes til personvernombudet for forskning. Skissen skal også inneholde en 
framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur.  

 
Prosjektskissen skal godkjennes av veileder for at studenten skal beholde rett til veiledning. 
 
Det anbefales at studenten tar et kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med 
universitetsbiblioteket. 
 
Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på 
Canvas. 
 
Etter tildeling av veileder gis det tilbud om tre veiledninger. Veiledningene skal primært være 
knyttet til prosessen med å utvikle og forme oppgaven, som spissing av problemstillingen, 
forskningsmetodiske avklaringer, forberedelse til innhentingen av empiri, bruk av litteratur og 
oppgavens disposisjon.  
 
Det er utarbeidet en skriftlig veileder for bacheloroppgaven som vil bli gjort tilgjengelig på 
Canvas.  

 
Åpent for 

Studenter ved Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll   

Emneevaluering 
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets 
evalueringssystem.  

 
Litteratur 
Utvalgte bøker, artikler, direktiver, instrukser, mm. 

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum. Eventuelle justeringer publiseres 

på CANVAS senest innen semesterstart. 

 

Lenke til pensumlitteratur  
 

Dette er studietilbudet for studieår 2021-2022. Endringer kan komme. 

 
 

https://bibsys-ur.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_UBIS/lists/3956526350002208?auth=SAML
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