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Kursplan
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Evaluation and Design of Energy Policies, 7.5 credits
Huvudområde
Bioenergiteknik, Energiteknik
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Avancerad nivå
Fördjupning
A1N
Fastställande
Fastställd av Fakulteten för teknik 20181210
Kursplanen gäller från och med höstterminen 2019
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
l

l

l

förklara hur energipolitik kan utformas och implementeras samt identifiera olika
intressenters roller
beskriva policyinstrument och hur de kan påverka investeringsbeslut och offentligt
agerande
bedöma policyresultat/påverkan i samhället

Innehåll
l
l
l
l
l
l
l

Design av energipolicyer
Implementering av energipolicyer
Intressenter
Energipolitiska instrument
Beslutsprocess för energisysteminvesteringar
Offentligt agerande
Olika energipoliciers resultat och konsekvenser

Undervisningsformer
Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
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

Undervisningsformer
Kursen ges i form av föreläsningar, övningar och seminarier.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
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.
Seminarium med skriftligt uppdrag och muntliga presentationer utvärderas med betygen
A, B, C, D, E, Fx eller F. Skriftliga rapportpresentationer utvärderas med betygen A, B,
C, D, E, Fx eller F. Denna rapport kommer att ha 70% vikt, medan den muntliga
presentationen av övningen kommer att ha 30% vikt i slutbetyget.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Den sammanställda rapporten arkiveras

Övrigt
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras till studenten via särskilt dokument.
Studenten informeras om kursens betygskriterier senast i samband med kursstart.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
l
l

l

The Handbook of Global Energy Policy Edited by Andreas Goldthau, 2013, 500s.
EU, 2017. Quality of Public Administration: A Toolbox for Practitioners. Theme
1: Policymaking, implementation and innovation. Edited by Florian Hauser,
European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and
Inclusion, 242s.
Artiklar och rapporter från avdelningen, 300s.

