
Fakta
Campus: Rena
Organisering: Samlingsbasert
Opptak ved: Lokalt opptak
Opptakskrav: se tekst
Studiekode: 209 1150 (90sp) 
                    209 1151 (120sp)
Antall år: 3-4 
Antall studiepoeng: 90-120
Søknadsfrist: 1. mars (eventuelle ledige studie-
plasser etter 1. mars  blir lagt ut på restetorget)
Nettadresse: www.hihm.no/mpa/okonomi

Hva blir jeg?
Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public 
Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på 
høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere 
til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og 
fornyelse av egen virksomhet. Fullføret studium med  
spesialisering innen økonomi, regnskap og finansiering vil 
være spesielt kvalifisert for stillinger i økonomiforvaltningen
med offentlig styring som ansvarsområde.

Kort om utdanningen
Studiet tilbys både som erfaringsbasert master (90 studie- 
poeng) og som dybdemaster (120 studiepoeng).  
Dybdemasteren kan kvalifisere for doktorgradsstudium 
innen relevant fagområde. 

Studiet er organisert som deltidsstudium over 6-8 semestre 
og er tilrettelagt for deg som er i jobb . Det er fire til seks 
samlinger over to til tre dager  pr semester, med eksamen-
savvikling fordelt gjennom studieløpet.

Studiet legger vekt på å se fagene i en internasjonal  
sammenheng.  Det er derfor obligatorsisk på delta på en 
ukes internasjonal sommerskole i København samt et fem 
dagers invidivuelt studieopphold i utlandet.
 
Opptak
Erfaringsbasert, 90 studiepoeng:
Bachelorgrad eller tilsvarendeutdanning av minst 180  
studiepoengs omfang og minimum to års relevant arbeids- 
erfaring fra offentlig sektor eller yrkeserfaring med relevans 
for offentlig virksomhet. Søknadskode: 209 1150

Dybdemaster, 120 studiepoeng:
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 
studiepoengs omfang med fordypning innen offentlig admin-
istrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, statsvitenskap 
og planlegging, eller andre typer organisasjonsfag.
Søknadskode: 209 1151

Hvorfor ta dette studiet?

sÏ Du får en høgere økonomisk utdanning med relevans for  
offentlig sektor med fordypning i offentlig økonomi,  
REGNSKAPÏOGÏlNANSIERING

sÏ Det er behov for kompetente ledere til å styre og lede  
offentlig sektor

sÏ Du blir en del av et inkluderende og utfordrende  
studentmiljø

Master i offentlig ledelse og styring -  
Fordypning i økonomi, regnskap og !nansiering
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Kostnader 
Studiet er en del av Høgskolen i Hedmarks ordinære  
studieprogram. Kostnader knyttet til studiet er semester-
avgift samt utgifter til pensum, reise, kost og overnatting i 
forbindelse med samlingene og internasjonale studie- 
opphold. (I noen tilfeller kan dette dekkes av arbeidsgiver.)

Spørsmål om søknad og opptak skal rettes til  
høgskolens opptakskontor:
e-post: opptak@hihm.no / tlf: 62 43 00 00
Søknad foretas via Internett, se: www.hihm.no/opptak

Studieveiledning eller andre spørsmål:
e-post: rena@hihm.no eller 62 43 05 10


