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Kursens mål
Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att förvärva fördjupade teoretiska och 
vetenskapliga kunskaper inom ett valt område i nationalekonomi, samt utveckla de 
färdigheter som krävs för att genomföra vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. 
Kursen behandlar de nationella målen för kandidatexamen i nationalekonomi. Vid avslutad 
kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse 
• visa fördjupad kunskap och förståelse för ekonomisk teori inom valt 

specialiseringsområde
• visa fördjupad tematisk och metodologisk kunskap inom valt specialiseringsområde
• visa noggrannhet och precision när det gäller textbehandling och akademiska 

formaliteter
Färdighet och förmåga
• identifiera, formulera och vetenskapligt studera ett relevant ekonomiskt problem fast 

förankrat i tidigare forskning
• förklara och motivera valet av forskningsansats, med argument som bygger på 

vetenskapsteori och forskningsmetodik
• söka efter litteratur och granska gällande relevanta teoretiska och empiriska arbeten 

relaterade till det valda problemet
• tillämpa relevanta vetenskapliga metoder på valt ämne/problem och genomföra en 

självständig och kritisk analys
• tolka resultaten och hänvisa till tidigare resultat i området
• visa och argumentera för resultatens och modellens användbarhet
• skriva med vetenskaplig noggrannhet utifrån fastställda krav på språk och format
• muntligt presentera, diskutera och försvara sin uppsats i publika seminarier

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska, utvärdera eget och andras examensarbeten och andra 

forskningsstudier med en hög grad av vetenskaplig medvetenhet
• kritiskt diskutera relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter som 

påverkar forskning och utredningar inom det ekonomiska området

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i nationalekonomi eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
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Studenterna genomför en vetenskaplig studie, ett examensarbete, enskilt eller i grupper om 
högst två studenter. Kursen examineras genom följande moment:
  ? skrivande och inlämning av uppsats
  ? försvar av egen uppsats vid ett publikt seminarium
  ? opposition på ett annat examensarbete vid ett publikt seminarium
  ? aktivt deltagande i obligatoriska seminarier

Arbetet ska lämnas in i digital form (MSWord eller PDF) för bedömning av prestationen. Vid 
godkänt resultat på kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVA.

Närmare anvisningar, betygskriterier, och tidplan för samtliga bedömningsmoment för 
ordinarie examination samt omprövning delges studenten skriftligt i kurs-PM vid kursens 
start.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G2E  - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller 
examensarbete för kandidatexamen

Huvudområde(n)
Nationalekonomi
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Kursens innehåll
Studenterna genomför en kvalificerad undersökning, enskilt eller i en grupp om högst 2 
personer och med handledning. Kursen bedrivs i seminarieform. Vid dessa seminarier 
försvarar studenterna sina egna uppsatser och opponerar på andra studenters uppsatser.
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