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EMNEBESKRIVELSE
ORA2101 Organisering
Studieløpsemne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grad
Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
3. semester
7,5 stp.
Førstelektor Patrick Verde
36 timer
Kunnskap
Studentene skal etter endt gjennomføring ha grunnleggende
kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer. De skal forstå
organisering som virkemiddel for å realisere verdiskapning. De
skal forstå organiseringens betydning for motivering,
kommunikasjon, beslutningstaking, læring og ledelse, samt disse
prosessers betydning for utforming av organisasjoner.
Ferdigheter
Studentene skal lære seg skillet mellom formelle (så som mål,
strategi, arbeidsdeling samt styring og koordinering) og uformelle
elementer (så som kultur og makt) som grunnlag for å analysere
organisasjonsatferd og prosesser
Generell kompetanse
Studentene skal lære seg begreper som er egnet til å analysere og
forstå enhver organisasjon, men samtidig utvikle en forståelse for
hvorfor organisasjoner er og må være forskjellige.

7. Innhold

Det vil bli lagt særlig vekt på en innføring og gjennomgang av
begreper som …
 Mål og strategi, samt indre og ytre effektivitet
 Strukturelle konfigurasjoner, samt drivere for variasjonen
 Organisasjonskultur, hvordan den viser seg og hvordan
den oppstår
 Organisasjoner som arenaer for interessekamp
 Organisasjoner i krysspress mellom tekniske og
institusjonelle omgivelser
 Organisering som en ressurs eller en belastning for
individet
 Kommunikasjon og beslutning i organisasjoner

8. Gjennomføring

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og
plenumsdiskusjoner. Studentene skal i grupper utarbeide
caseløsninger og presentere disse i plenum. Det forventes en
betydelig egeninnsats fra studentenes side.
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9. Samfunns-/
næringslivkontakt

Studentene vil gjennom prosjektoppgaven koble an til private eller
offentlige virksomheter.

10. Vurdering

Hjemmeeksamen/prosjekt over 2-12 uker, som løses i gruppe på
2-3 studenter. Den teller 40 % av helhetlig vurdering. Alle
hjelpemidler tillatt.
Skriftlig individuell fem (5) timers avsluttende eksamen. Den
teller 60 % av helhetlig vurdering. Ingen hjelpemidler tillatt.

11. Pensumlitteratur1

12. Anbefalt litteratur

1

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan. 2007. Hvordan
organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:
9788245005172. Sider: 500. Pris: 509,.

Med forbehold om prisendring.
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