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Master i regnskap og revisjon på BI er en faglig tung og anerkjent grad. Master-
graden gir deg det akademiske grunnlaget du trenger for å oppnå godkjenning 
som statsautorisert revisor og den spesialist- eller lederstillingen du sikter mot.

BI er eneste institusjon som tilbyr ordinært 
MRR-studium på Østlandet, med flere enn 1300 
studenter uteksaminert mellom 2002 og 2018. 
Mange av disse har i dag ledende partnerstillinger 
i de fem store revisjonsselskapene. BI er også den 
eneste handelshøyskolen i Norge med Triple 
Crown internasjonal akkreditering, de tre mest 
prestisjefylte akkrediteringene en handelshøy- 
skole kan få.

BIs fagmiljø er anerkjent, og har tett kontakt med 
bransjen og næringslivet generelt. BI har også 
ekspertforelesere fra de store revisjonsselskapene, 
Finanstilsynet, Riksrevisjonen m.fl.

MRR PÅ ETT ÅR
Har du allerede fullført en annen relevant master- 
grad, men ønsker å ta MRR, kan du redusere studie-
tiden med vår ettårige +1-modell. 

FLEKSIBELT
Dette profesjonsstudiet er tilrettelagt for deg som 
er i arbeid. Studieplanen tar hensyn til de aller 
travleste tidene på året for deg som jobber ved 
siden av studiene. Forelesningene i flere av 
kursene tilbys for eksempel som videoopptak. 
Etter individuell avtale kan du planlegge å ta 
graden over lengere tid. Du får mulighet til å 
utsette kurs og eksamen, og i enkelte tilfeller  
søke fritak for eksamen. Videre er det en liberal 
praksis med innvilgelse av kontinuasjon for at  
du skal kunne fullføre graden. 

NETTVERK
Grunnet våre opptakskrav møter du kunnskaps-
rike og motiverte medstudenter, mange av disse 
fra andre selskaper. Flere av fagene innebærer 
gruppearbeid, presentasjoner og innleverings-  
oppgaver som gir et tett samarbeid med dine  
medstudenter og forelesere. Dette gir muligheten 
for å danne nettverk og få bedre kjennskap til 
praksisen i andre selskaper. 

MRR har også sin egen linjeforening som arrangerer 
faglige og sosiale arrangementer for å skape et godt 
miljø. 

FASILITETER 
BI-bygget i Nydalen er BIs hovedsete med topp- 
moderne lokaler tilrettelagt for undervisning og 
selvstendig arbeid. Det er hundrevis av skjermede 
og åpne arbeidsplasser for studenter, grupperom 
og sosiale møteplasser. BI har et av Europas mest 
moderne forsknings- og studie-bibliotek med 
tilgang til alt av fagtidsskrifter og de viktigste 
databasene, inkludert BIs egen, unike Centre for 
Corporate Governance Research (CCGR)-database. 

bi.no/mrr

Hvorfor ta Master i 
regnskap og revisjon på BI?
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Har du allerede en relevant mastergrad i finans, samfunnsøkonomi eller 
økonomistyring?

Du vil kunne søke om å få godskrevet kurs på 
masternivå og på den måten redusere studieløpet. 
Du må ha bestått fagene i løpet av de siste fem 
årene, og det er krav om karakteren C eller bedre. 
Det kreves imidlertid 60 nye studiepoeng for å få 
tildelt en ny mastergrad.

De fleste trenger kun å ta de ti kursene som inngår 
i første året av det toårige MRR-programmet. 
Enkelte vil måtte ta ett eller flere tilleggskurs. 

bi.no/mrr/1-modell

OPPTAKSKRAV
Opptak til Master i regnskap og revisjon stiller 
blant annet krav til type gjennomført bachelor-
grad, fagsammensetning og karakterer: 

• Utdanning (180 studiepoeng) med hovedvekt  
på økonomiske fag, revisjon, forretningsjus  
eller finans

• Minimum 90 studiepoeng med karakter C  
eller bedre i kvalifiserende fag som bedrifts-  
og samfunnsøkonomi, strategi, metode, 
forretningsjus og revisjon

• Gjennomsnittskarakter B eller 3,50 i ECTS 
karakterskalaen (kan du dokumentere mini-
mum 3 års relevant arbeidserfaring men har 
lavere gjennomsnittskarakter, kan du bli  
vurdert på særskilt grunnlag)

bi.no/mrr/opptakskrav

MASTERGRAD SOM KAN GI GRUNNLAG FOR 
OPPTAK:
• Mastergrad fra norsk eller utenlandsk lærested 

som har hovedvekt på økonomiske fag eller 
finans 

• Mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk 
embetseksamen med spesialisering eller 
masteroppgave i et emne innenfor ett av 
spesialiseringsfagene på studiet

• Gjennomsnittskarakter B eller 3,50 i ECTS 
karakterskalaen 

Vurdering for godskriving gjøres først når det 
foreligger en komplett søknad om opptak. Du som 
får opptak til studiet vil motta et tilbudsbrev med 
informasjon om eventuelt hvor mange studie- 
poeng du har fått godskrevet og hva som kreves 
utover de obligatoriske kursene. I mange tilfeller 
er dette et kurs innen etikk for revisorer, men det 
kan også være metodekurs eller kurs i kvantitative 
fag.
 
SØKNADSFRIST
Søknadsportalen er åpen for opptak til høst 2019, 
slik at det er allerede nå mulig å søke om opptak  
til studiet.

Prioritert søknadsfrist: 1. mars. BI har rullerende 
opptak frem til studiestart i august.

bi.no/soknad 

Master i regnskap og  
revisjon på ett år
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Dette vil din arbeidsgiver 
kunne forvente av deg 

Godkjenning som 
statsautorisert revisor

Kandidater som har gjennomført masterstudiet 
skal være i stand til å utføre revisorarbeid på høyt 
nivå i internasjonalt orienterte selskaper. Du vil 
være i stand til å håndtere kompliserte regnskaps- 
faglige og revisjonsfaglige problemstillinger. Du vil 
kunne utføre komplisert regnskapsanalyse og 
verdsetting på foretaksnivå og på regnskapspost-
nivå. Du vil også kunne løse skatte-, avgifts- og 
selskapsrettslige spørsmål som er relevant for 

revisors arbeid. Det betyr at studentene etter  
endt utdanning skal kunne vurdere et foretaks 
transaksjoner og disposisjoner ut fra et regnskaps- 
faglig, revisjonsfaglig og verdsettingsfaglig ståsted. 

Kandidatene skal også kunne vurdere hvilke skatt- 
og avgiftsrettslige og selskapsrettslige konsekvenser 
disse transaksjonene og disposisjonene har.

Dette studiet vil gi deg et solid faglig grunnlag i 
regnskap og revisjon som sammen med praktisk 
erfaring vil gjøre deg kvalifisert til å søke godkjen-
ning som statsautorisert revisor. 

En fullført master i regnskap og revisjon med 
karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for 
å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du 
ha minst tre års variert praksis i revisjon av 

årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og 
ha orden i egen økonomi. 

Det er Finanstilsynet som gir godkjenning som 
statsautorisert revisor. Se deres nettsider for en 
mer detaljert beskrivelse av kravene. 

finanstilsynet.no/konsesjon/revisor

Min oppfatning er at Handelshøyskolen BI er fremtids-
rettet og faglig langt fremme. Dette manifisterer seg i 
kandidatene jeg møter som arbeidsgiver. BI er en robust 
og viktig utdanningsinstitusjon, og BDO nyter godt av å 
rekruttere nyutdannede talenter derfra.

Trond-Morten Lindberg // CEO EMEA, BDO International
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Eksterne eksperter i regnskap, revisjon, skatt, 
avgift og selskapsrett inviteres til å holde 
forelesninger. Disse er i hovedsak partnere og 

managere fra de største revisjonsselskapene, 
men også representanter fra det offentlige som 
Finanstilsynet og Riksrevisjonen.

GJESTEFORELESERE HAR INKLUDERT:

Eksterne forelesere

Eksterne forelesere på Master i regnskap og revisjon bidrar 
til at studentene får en unik kombinasjon av teori og praksis  
i sine forelesninger.

Peggy Torgersen Berner // Partner, KPMG

MRR-studiet gir solid forankring i revisjonsprinsippene  
slik at  studentene er i stand til å følge med i utviklingen  
og digitaliseringen i bransjen.

Kåre Rødssæteren // Partner, BDO

Det er spennende hvordan MRR-studiet på BI kombinerer 
teorien og lovverket med eksempler og erfaringer fra 
revisjonspraksis. Det åpner for diskusjon om revisjonens 
utvikling fremover og engasjerer nysgjerrige studenter..

Bente Norbye Lie // Partner, PwC
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De faglige på Master i regnskap og revisjon på BI  
er de fremste innen regnskap, revisjon, skatt og 
selskapsrett i Norge. De publiserer jevnlig i 
internasjonale journaler, er fagdommere i rett- 
saker, medlemmer av lovutvalg og fagkonsulenter 
i næringslivet. Flere deltar i utviklingen av norsk 
og internasjonal regnskapsregulering og det er en 
tett relasjon mellom de faglige, revisorbransjen og 
regulerende myndigheter. Dette gjør at studiet er 
av høy relevans samtidig som du som student 
sikres en god kombinasjon av teori og praksis. 

På dette masterstudiet underviser professorer og 
førsteamanuenser med spesialkompetanse innen 
regnskap, revisjon, skatt, selskapsrett og økonomisk 
kriminalitet. Du møter blant andre:

• Professor Tore Bråthen: Leder av aksjelov-
 utvalget som fremla forslag til endringer i 

aksjelovene i 2016
• Professor Erlend Kvaal: Leder av regnskaps-
 lovutvalget som fremla forslag til ny regn-

skapslov i 2015/16, Medlem av Academic Panel i 
EFRAG, et rådgivende organ for EU-kommisjo-
nen innen IFRS 

• Professor Hans Robert Schwencke: Utreder 
forslag til forenklingsregler innen regnskap og 
skatt for små aksjeselskaper - fremlegges våren 
2019, Nestleder i Regnskapsstandardstyret i 
Norsk Regnskapsstiftelse (NRS)

• Førsteamanuensis Kari Birkeland: Medlem av 
underutvalg til revisor- og regnskapsførerlov- 
utvalget som fremla forslag til ny revisorlov i 2017 

• Doktorgradsstipendiat Inger Julie Aasland: 
Medlem av stiftelseslovutvalget som fremla 
forslag til ny stiftelseslov i 2016

Faglig tyngde

Med bakgrunn fra forretningsjus på BI og et par år i Deloitte 
Advokatfirma i ryggen så jeg et masterstudium i regnskap og 
revisjon som et nyttig studium for videre karriereutvikling 
både i juridisk og økonomisk sammenheng. Studiet gir deg 
godt innblikk i fagområder som revisjon, forretningsjus, 
regnskap, skatt og finans, og gir deg en ettertraktet tyngde for 
stillinger som krever kapasitet på høyt nivå både nasjonalt og 
internasjonalt.

Ina Hjelmeland Westby // Senior, Audit & Advisory, Deloitte
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Studiets faglige innhold
De sentrale fagområdene er regnskap inkludert 
verdsetting, revisjon, og forretningsjus. Kurs i 
økonomiske fag har forelesninger på norsk og 

engelsk, mens kursene i juridiske fag holdes på 
norsk. Kursoversikten under viser kursene på 
første året. Alle kurs utgjør 6 studiepoeng.

OBLIGATORISKE KJERNEKURS: 
• Financial Reporting, general issues
• Financial Statement Analysis 
• Valuation and Fair Value Accounting
• Auditing, Theory and Methodology 
• Revisjon, videregående emner
• Selskapsrett 
• Jus for revisorer
• Skatt- og avgiftsrett, basis 

DU VELGER TO KURS FRA:
• Financial Reporting, Advanced
• Corporate Valuation
• Skatterett, fordypning 
• Avgiftsrett, fordypning 

TEMAER INNEN REGNSKAP, REGNSKAPS-
ANALYSE OG VERDSETTELSE 
• Regnskapsbegreper
• Regnskapsføring under IFRS
• Regnskapsanalyse og regnskapsrapportering
• Selskapsverdsettelse
• Verdsettelse av ikke-finansielle eiendeler
• Verdsettelse i tilknytning til virkelig verdi- 

rapportering.

TEMAER INNEN REVISJON 
• Revisjonsteori og metode for revisjon av 

regnskaper
• Avdekking av økonomisk kriminalitet og 

mislighetsrevisjon
• Revisjonsrapportens utforming og innhold
• Internasjonal utvikling innen revisjon

TEMAER INNEN OBLIGATORISKE FAG I JUS
• Juridisk metode
• Selskapsrett herunder regulering av fusjoner, 

fisjoner og oppkjøp

• Revisors juridiske rammebetingelser
• Regnskaps- og bokføringsrett
• Insolvensrett
• Skatt- og avgiftsrett, herunder internasjonal 

skatt- og avgiftsrett.

EKSTRA KURS 
Mangler du kurs innen spesifikke fagområder fra 
din tidligere mastergrad, kan du bli pålagt å ta 
ekstra kurs. I mange tilfeller er dette et kurs innen 
etikk for revisorer, men det kan også være 
metodekurs eller kurs i kvantitative fag. Om din 
tidligere masteroppgave ikke oppfyller kravene til 
Master i regnskap og revisjon kan du bli pålagt å 
skrive en ny oppgave, eller en kortere påbyggings-
oppgave. 
 
STUDIEAVGIFT HØST 2019 / VÅR 2020
• 85.400,- kroner per studieår for interne søkere 

(minimum 120 studiepoeng fra BI)
• 97.200,- kroner per studieår for eksterne søkere 
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www.bi.no    +47 46 41 00 00    info@bi.no

Den eneste norske handelshøyskolen med
tre internasjonale akkrediteringer

TYNGDEN DU TRENGER
TIL Å JOBBE MED DET DU VIL


