
Institutt for samfunnsøkonomi 

Institutt for samfunnsøkonomi søker etter studentassistenter til følgende emner ved NHH for 

høstsemesteret 2022: 

 

IKE1 Introduksjonskurs i etikk /SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi 

Antall stillinger: 4 

IKE1 Introduksjonskurs i Etikk 

 Emneansvarlig: Alexander Cappelen 

 Gjøremål: i) Bistå med gjennomføring eksperiment og survey i klassen, ii) 

analysere/oppsummere data fra eksperiment og survey, iii) delta i kursets 

orakeltjeneste og iv) legge ut informasjon på Canvas. 

 Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet eller i det siste 

året på bachelorstudiet. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i IKE1. 

 

SAM1 Introduksjon til Samfunnsøkonomi 

 Emneansvarlig: Alexander Willen 

 Gjøremål: i) være gruppeledere for muntlige gruppepresentasjoner, ii) delta i kursets 

orakeltjeneste, iii) legge ut informasjon på Canvas, iv) Bistå med gjennomføring av 

quiz i klassen og v) være gruppledere for én problem sett øvelse 

 Bakgrunn: Kandidater må ha gjennomført første året på bachelornivå. Forutsettes gode 

karakterer, spesielt i SAM1. 
 

 

SAM4 Velferd og internasjonal handel 

 Emneansvarlig:  Linda Orvedal og Siri D. Isaksson 

 Antall stillinger: 4 

 Gjøremål: Studentassistentene skal lede tre sett med gruppeøvinger, gi grundig 

tilbakemelding på studentenes gruppeinnleveringsoppgave, svare løpende på spørsmål 

i Curipod og være ansvarlig for kursets Orakeltjeneste. I tillegg vil annet forefallende 

arbeid kunne forekomme slik som kvalitetssikring av øvingsoppgaver og redigering av 

løsningsforslag, samt ansvar for organisering av kontakt med studentene på sosiale 

media. Egeninitiativ fra studentassistentene om hvordan kurset og kommunikasjonen 

med studentene kan forbedres, vil bli verdsatt. 

 Bakgrunn: Kandidater til stillingen må være studenter i masterstudiet og ha 

gjennomført SAM4. Det forutsettes gode karakterer, spesielt i fag innen 

samfunnsøkonomi. Gode organisatoriske og pedagogiske egenskaper vil bli verdsatt. 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke. 

  



 

 
  

SAM15 Firm Strategy and Competition 

 Emneansvarlige: Lars Sørgard og Heidi Thysen 

 Antall stillinger: 1 

 Gjøremål: i) være gruppeleder ved gjennomgang av fire sett med øvingsoppgaver, ii) 

gi grundige kommentarer i forbindelse med tilbakemelding til studentene på 

innleveringer og iii) delta i å svare på spørsmål i diskusjonen på canvas. 

Gjennomføringen vil skje fysisk. 

 Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet. Det forutsettes 

gode karakterer, spesielt i fag innen mikroøkonomisk teori slik ECN401. Kvinner 

oppfordres spesielt til å søke. 
 

  

SAM17 Economics and Psychology 

 Course responsible: Mathias Ekström 

 Number of positions: 1 

 Tasks: i) Give one lecture related to the do’s and dont’s of the semester assignment, ii) 

give oral feedback on students proposals for the semester assignment and iii) answer 

questions via email related to the semester assignment. 

 Backgrund: Candidates need to have taken SAM17 in the past, ideally the fall 

semester 2021, with a grade of B or better.         

 

  

 ECN402 Econometrics 

 Course responsible: Mateusz Mysliwski and Morten Sæthre 

 Number of positions: 3 

 Tasks: i) Provide help for using Stata (and possibly R) and solving exercises during 5 

lab sessions, ii) Assess and provide feedback to student group submissions of lab 

assignments and iii) Participate in the course oracle service. We mainly plan for 

physical attendance during the coming semester, but some electronic participation and 

elements might be considered if the need arises. 

 Background: Candidates for the position must be master students, and preferably have 

taken the course themselves with good grades. Females are particularly encouraged to 

apply. 

  



 

ECN421 Behavioral Economics 

 Course responsible: Siri Isaksson and Samuel Hirshman 

 Number of positions: 1 

 Tasks: i) correction of problem sets, ii) responsible for updating canvas, iii) answer 

questions related to the course. 

 Background: You should be a master’s student or advanced bachelor student, 

optimally with good grades in behavioral economics. The course is taught in English, 

so high proficiency in English is also a requirement. We especially encourage women 

to apply. 

 

ELE429 Norwegian Economy, History and Politics 

 Emneansvarlig: Bjørn Basberg 

 Antall stillinger: 1 

 Gjøremål: Lesing, retting og fyldige kommentarer på fire innleveringsoppgaver. 

 Bakgrunn: Kandidaten til stillingen bør være masterstudent med gode karakterer. Det 

er en fordel om studenten har fag fra bachelor og eventuelt master innen økonomisk 

historie. 

 

 

FIE431 Krakk og Kriser 

 Emneansvarlig: Ola H Grytten 

 Antall stillinger: 1 

 Gjøremål: i) Ha ansvar for bruken av canvas, ii) delta i kursets orakeltjeneste, iii) 

administrere innleveringer og tilbakemeldinger. Gjennomføringen vil skje både fysisk 

og digitalt. 

 Bakgrunn: Kandidater til stillingene må være studenter i masterstudiet. Det forutsettes 

gode karakterer, spesielt innen samfunnsøkonomi. Det er en fordel om studenten har 

økonomisk-historiske kurs i porteføljen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. 

 

 

Betingelser 

Stillingene avlønnes som studentassistenter etter gjeldende betingelser. Studentassistenter for 

høsten 2022 skal ansettes på timebasis, og kontraktsperioden går over hele vårsemesteret. 

Studentassistentene skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål fra studentene helt frem mot 

eksamen.  

Krav 

Det kreves at du som studentassistent har avlagt eksamen i det aktuelle kurset, eller 

tilsvarende kurs. Kurs utover dette er en fordel. Studenter på mastergradsnivå vil bli prioritert. 



Pedagogisk kurs er obligatorisk for studentassistentene. Vennligst oppgi i søknaden om du har 

behov for dette kurset, eller om du har gjennomført det tidligere. Pedagogisk kurs vil bli 

avholdt på NHH ved semesterstart.  

Søknad 

Dersom du søker stillinger ved flere kurs, skal dette også oppgis i søknaden. Det skal leveres 

én søknad per kurs du søker.  

Vedlegg med søknad, CV, karakterutskrifter og relevante attester sendes samlet og elektronisk 

i én PDF-fil til Institutt for samfunnsøkonomi ved Mette Soltvedt: sam_adm@nhh.no, merk 

søknaden med «Søknad ‘fagkode’ (Eks. SAM4)» 

Søknadsfrist: Tirsdag 5. April 

mailto:mette.soltvedt@nhh.no

