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ORG305 Human Resource Management (HRM) 15 studiepoeng 

 

Norsk   Høst og vår 

 

ORIENTERING  
 
Human Resource Management (HRM) er betegnelsen på det tidligere studiet i personalledelse. 
Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper om ledelse av menneskelige ressurser og 
personalarbeid der man vektlegger å se sammenhenger mellom faget og utviklingstrekk i 
arbeids- og samfunnsliv. 

HRM-studiet skal kvalifisere for mellomledelse med personalansvar og gi grunnlag for å delta i 
og lede personal- og HR-arbeid. Studiet henter sine eksempler både mot offentlige og private 
virksomheter, og det legges vekt på kunnskapsorganisasjoner. 

 

1. LÆRINGSUTBYTTE 
 
Studiet i HRM skal gi studentene: 

 Kunnskaper om hvordan man anskaffer, utvikler og anvende menneskelig ressurser 
i organisasjonen 

 Forståelse for hvilke HR-aktiviteter som bidrar til forpliktelse og lojalitet til 
organisasjonen 

 Kunnskap om HR-aktiviteter som kan skape lønnsomhet for organisasjonen  

 Kunnskaper om hvilke faktorer som er viktig i tilretteleggingen av et stimulerende 
arbeidsmiljø 

 Forståelse for viktige betingelser i endringsprosesser i forhold den menneskelige 
faktor 

 Ferdigheter i å utøve både operativ og strategisk HRM 

 
 

2. INNHOLD 
 strategisk HR 

 rekruttering 

 personalfunksjonen - organisering og utvikling 

 organisasjon, ledelse og styring 

 psykososialt arbeidsmiljø 

 strategisk ledelse og kompetanseutvikling 

 læring i organisasjoner 

 kunnskapssamfunn og kunnskapsorganisasjoner 

 endringsledelse 
 
 
 

3. LÆRINGSAKTIVITETER 
Studiet forutsetter at ulike arbeids- og studieformer blir benyttet. Den enkelte student må selv ta 
ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden. Dette innebærer bl.a. at selvstudier må 
utgjøre en vesentlig del av studieåret – individuelt og i grupper. 
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Obligatoriske øvinger og oppgaver vil inngå. Høgskolen vil delvis tilby direkte undervisning, og 
delvis veiledning. Det forutsettes at studenten aktivt benytter høgskolens e-læringssystem og 
internett. 

Det legges vekt på at deltakerne skal se sammenhengen mellom de ulike delene av studiet der 
god forståelse for arbeidsrettslige bestemmelser er viktige rammebetingelser for 
personalarbeidet.  

 

4. VURDERING 

Vurdering gjennom studietiden 
Obligatoriske oppgaver som inngår er spesifisert i studieguide/ framdriftsplan ved studieårets 
begynnelse. Disse må være innlevert innen den tidsfrist som fastsettes av kursleder. Oppgavene 
vurderes til bestått/ikke bestått.  

Dersom en student ikke oppfyller arbeidsoppgavene med godkjent resultat, kan 
faglærere/kursleder i samråd med avdelingens ledelse nekte studenten å framstille seg til 
avsluttende vurdering. 

Avsluttende vurdering  
Avsluttende vurdering består av en individuell hjemmeoppgave over tre dager som teller 100%.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Hjelpemidler til eksamen 
Alle 
 

5. LITTERATUR 

Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper om organisasjonsteori tilsvarende f eks 
boken: 

Jacobsen, D & Thorsvik, J (2013): Hvordan organisasjoner fungerer. 
        Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Pensum er: (med forbehold om endringer) 

Forfatter Tittel Forlag År 

Kuvaas, B. og 
Dysvik, A. (red) 

Lønnsomhet gjennom 
menneskelige ressurser. 
2 utgave 

Fagbokforlaget 2016 

Einarsen, S. og A. 
Skogstad (red.) 

Det gode arbeidsmiljø: 
krav og utfordringer. 2. 
utgave 

Fagbokforlaget 2011 

 
I tillegg kommer en rekke rapporter, artikler og bokutdrag. Dette vil være tilgjengelig på Fronter.  
 
 
 


