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Förkunskaper
Nationalekonomi 60hp, inklusive Matematisk ekonomi II 7,5 hp, Ekonometri 7,5 hp, 
Fördjupad mikroekonomi 7,5 hp och Fördjupad makroekonomi 7,5 hp samt statistik 15 
hp eller kurspoäng inom tidsserie- och regressionsanalys, och Engelska B/Engelska 6, 
eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: 

identifiera och formulera en relevant frågeställning inom en fördjupad del av 
ämnet nationalekonomi

•

söka, välja och bedöma vetenskapliga studier med relevans för den egna studien•
motivera valet av relevant teori och applicera den på den valda frågeställningen•
motivera valet av relevant metod och applicera den på den valda frågeställningen•
analysera och besvara den valda frågeställningen utifrån vald teori och metod•
på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt skriftligt redogöra för punkterna 
ovan inom utsatt tid

•

muntligt presentera, kommunicera och försvara resultaten på ett vetenskapligt 
sätt

•



muntligt presentera och kommunicera resultaten på ett populärvetenskapligt sätt•
granska och konstruktivt kritisera andra studier på ett vetenskapligt sätt•

Innehåll
Kursen innebär att studenten skriver, i samråd med handledare, och presenterar ett 
examensarbete med ett vetenskapligt angreppssätt. Varje student ska också kritiskt 
granska och opponera på ett annat examensarbete.

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, handledning samt seminarier. Datum för 
obligatoriska moment framgår av schemat.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F. 
 
Kursen bedöms enligt Linneuniversitets fastställda A-F betygsskala, där 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. 
 
Kursmålen examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga 
presentationer/försvar, samt det skriftliga examensarbetet, 15 högskolepoäng. I 
examinationen ingår även att göra en muntlig och skriftlig opposition på andra 
examensarbeten. Betygskriterier för A-F betygsskalan kommuniceras även skriftligt till 
studenten senast i samband med kursstart. 
 
Ett examensarbete som inte bedöms kunna bli godkänt vid sluthandledning 
rekommenderas att inte gå upp på ordinarie slutseminarium. För studenter som inte 
deltar vid ordinarie slutseminarier eller studenters vars examensarbete ej godkänns, 
efter ev. efter komplettering, finns möjlighet till förnyad examination senast vid nästa 
ordinarie seminarietillfälle för kursen. Datum för förnyad examination meddelas senast 
vid det ordinarie examinationstillfället och förnyad examination hålls normalt inför 
höstterminsstarten. Om uppsatsen inte är godkänd vid kursens slut upphör studentens 
rätt till ytterligare handledning. 
 
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.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis 
överensstämmer med innehållet: Kursen överlappar 2NA12E:3, 2NA03E:3 samt 
2NA10E med 15 hp vardera.

Övrigt
I de fall undervisningsspråket i kursen ges på engelska kommer även examinationer ges 
på engelska.

Kurslitteratur och övriga läromedel



Obligatorisk litteratur 
McCloskey, D.N. Economical Writing. Waveland Press. Senaste upplaga. Cirka 110 
sidor. 
 
Neugeboren, R. Student´s Guide to Writing Economics. Routledge. Senaste upplaga. 
Cirka 100 sidor. 
 
Vetenskaplig litteratur väljs i samråd med handledare. Cirka 1000 sidor. 
 


