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Kursplan
Ekonomihögskolan
Institutionen för nationalekonomi och statistik

2NA012 Internationell ekonomi, 7,5 högskolepoäng
International Economics, 7.5 credits
Huvudområde
Nationalekonomi
Ämnesgrupp
Nationalekonomi
Nivå
Grundnivå
Fördjupning
G2F
Fastställande
Fastställd av Ekonomihögskolan 20201218
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2021
Förkunskaper
Nationalekonomi, G1N/F, 60 hp, eller motsvarande. Engelska B / engelska 6, eller
motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l

l

l

l

l

beskriva och förklara de faktorer som ligger bakom handelsmönstret mellan
länder och utvärdera dess välfärdseffekter med hjälp av olika handelsmodeller,
inklusive den ricardianska modellen, HeckscherOhlinmodellen och modeller
baserade på tilltagande skalavkastning
förklara och analysera effekterna av handelspolitiska instrument, inklusive tullar,
kvot och exportsubventioner, på handelsmönster och välfärden mellan länder och
inkomstfördelningen inom länder
beskriva och förklara den senaste utvecklingen i internationella handelsavtal och
kritiskt diskutera deras roll för och effekter på de berörda ekonomierna
formulera relevanta frågor och lösa problem utifrån internationell handelsteori
med hjälp av grafisk och algebraisk analys
diskutera aktuella frågor inom internationell handel och applicera teorier i
internationell handel på praktiska tillämpningar

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l

l

den ricardianska modellen
den specifika faktormodellen
HeckscherOhlinmodellen
tilltagande skalavkastning och monopolistisk konkurrens i internationell
handelsteori
internationella institutioner och avtal och dess effekter på internationell handel

l
l
l
l

l

den ricardianska modellen
den specifika faktormodellen
HeckscherOhlinmodellen
tilltagande skalavkastning och monopolistisk konkurrens i internationell
handelsteori
internationella institutioner och avtal och dess effekter på internationell handel

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Bedömningen av de studerandes prestationer sker i form av att en individuell skriftlig
tentamen och ett skriftligt inlämningsarbete.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända. Betygskriterier för AFskalan
kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband med kursstart, liksom hur
sammanvägning och viktning av betyg på enskilda examinerande moment till slutligt
kursbetyg sker. Grunden för betyg avgörs av studentens måluppfyllelse.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Studenter som ligger nära gränsen
för godkänt betyg på rapporter kan få komplettera efter examinators anvisningar och
tidsangivelse för att uppnå godkänt resultat.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärderingen ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.

Övrigt
I det fall kursens undervisningsspråk är engelska genomförs även kursens examinationer
på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Feenstra, R.C., Taylor, A.M., International Trade. Worth Publishers. Senaste upplaga.
Ca 400 sidor.
Övriga läromedel
Kompletterande material kan förekomma.

